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שאלת קליטתם והשתלבותם של ניצולי השואה בארץ ,ראייתם את מקומם בחברה והיחס אליהם
מצד ה'ותיקים' עומדים במרכזם של מחקרים רבים שפורסמו בשנים האחרונות .במחקרים לא מעטים
עדיין מתוארים ניצולי השואה בשנות החמישים כקבוצה מוחלשת ומודרת בשולי החברה הישראלית,
קבוצה ׁ ֶשקולה החל להישמע רק לאחר משפט אייכמן — וגם אז לא כקבוצה בעלת תודעה קיבוצית
אלא כצירוף של יחידים 1.עם זאת בעשור האחרון ניכר שינוי במחקר באשר למקומם של ניצולי
השואה בחברה הישראלית בשנותיה הראשונות של המדינה ועוד לפני משפט אייכמן ,ומחקרים
הראו כי כבר בתקופה זו הם היו גורם נוכח ואף משפיע בחברה 2.מאמר זה מוסיף למחקרים אלה
את הפן של התודעה הקיבוצית של הניצולים ושל פעילותם כקבוצה מובחנת .לטענתי כבר בשנותיה
הראשונות של המדינה התפתחו בקרב ניצולי השואה ארגונים ומסגרות שפעלו מתוך תודעה קיבוצית
של ניצולים .ארגונים אלו נוצרו על ידי שכבה אקטיביסטית של מנהיגי ציבור ואנשי רוח בעלי תודעה
קבוצתית של ניצולים ,תודעה ניצולית ,שפעלו להשפיע במרחב הציבורי על עיצוב דפוסי הזיכרון
בחברה הישראלית בתחומים שונים.
מאמר זה עוסק בהיווצרותה ובפעילותה של קבוצה זו בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת
ישראל ומתמקד באחד הדוברים והפעילים הבולטים שבה ,ד"ר מאיר מרק דבורז'צקי (.)1974–1908
דבורז'צקי ,רופא ואיש ציבור ניצול שואה מווילנה ,היה ניצול השואה היחיד בהנהלת 'יד ושם' ,אחד
מקבוצת הניצולים שיצאה במרכז מפא"י כנגד הסכם השילומים ,חבר מייסד במגוון ארגונים של
* קיצורים בהערות :אי"ו — ארכיון 'יד ושם' ,ירושלים; א"צ — ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
1

2

ראו למשל :א' אפלפלד ,מכוות האור ,תל אביב תש"ם; ת' שגב ,המיליון השביעי :הישראלים והשואה ,ירושלים
 .1991תפיסה זו מופיעה גם במחקרים מאוחרים .ראו למשל :ג' גלזנר־חלד' ,ישראליות בגוף ראשון :המפגש עם
ישראל מנקודת מבטם של ניצולי שואה' ,ד' עופר (עורכת) ,ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה ,ירושלים תשע"ה,
עמ' I. Gil, ‘Between Reception and Self-perception: Testimonies of Holocaust Survivors in Israel’, ;527–485
Journal of Modern Jewish Studies, 12, 3 (2013), pp. 493–515
ראו למשל על נשים ניצולות שואה ודמותן הציבורית :ש' גבע ,אל האחות הלא ידועה :גיבורות השואה בחברה
הישראלית ,תל אביב תשע"א .על ניצולי שואה חרדים והשפעתם על החברה החרדית ראו :מ' שאול ,פאר תחת
אפר :החברה החרדית בישראל בצל השואה  ,1961–1945ירושלים תשע"ד .על היסטוריונים ניצולי שואה ומקומם
בראשית המחקר ראו :ב' כהן ,הדורות הבאים — איככה ידעו? לידתו והתהוותו של מחקר השואה הישראלי ,ירושלים
תשע"א .על ניצולים כמנציחים בבניית הארץ ראו :ג' דרוקר־ברעם' ,המקום ינחם? זיכרון השואה וכינון זהות לאומית
בעיתונות יידיש בישראל  ,'1956–1948יד ושם ,מב( 2 ,תשע"ה) ,עמ'  .155–125למחקרים שמציגים תמונה מחודשת
של זיכרון השואה וקליטת הניצולים בארצות נוספות ראו למשלH. Diner, We Remember with Reverence and :
& Love: American Jews and the Myth of Silence After the Holocaust 1945–1962, New York 2009; D. Cesarani
E.J. Sundquist (eds.), After the Holocaust: Challenging the Myth of Silence, London 2011
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ניצולי שואה ,מייסד הקתדרה הראשונה בעולם לחקר השואה באוניברסיטת בר־אילן ואף ייצג בפני
חברי הכנסת את עמדת 'ועד הארגונים של ניצולי השואה' בעניין שינוי אופיו של יום הזיכרון לשואה
ולגבורה .בארכיונו האישי של דבורז'צקי ,השמור ב'יד ושם' ,נמצאים מכתבים ומסמכים אחרים של
רבים מארגוני הניצולים ובהם תיעוד מאבקיהם ,ואלה מעידים שהוא ניצב בצומת מרכזי של פעילות
הניצולים והיה אחד הדוברים הבולטים של תודעת הניצולים.
דבורז'צקי למד בגימנסיה העברית בווילנה ורכש את מקצועו בפקולטה לרפואה בעיר זו .הוא היה
פעיל בארגוני סטודנטים יהודים שם ובהם הוועד להגנה עצמית של הסטודנטים היהודים ,ופרסם
מאמרים בעיתונות היהודית בעברית וביידיש בפולין .החל
משנת  1933היה יושב ראש מפלגת 'פועלי ציון' ('צ"ס
התאחדות') בווילנה וחבר מרכז המפלגה בפולין .הוא עסק
בפעילותו הציבורית במקביל לעבודתו כרופא 'בפרבר
הפועלים נובגרוד בוילנה' 3ושירות מילואים כרופא בצבא
הפולני .כרבים מאנשי האינטליגנצייה היהודית במזרח
אירופה שילב דבורז'צקי השכלה אקדמית ,עיסוק בתרבות
היהודית וכתיבה מגוונת בעיתונות היהודית וכן פעילות
פוליטית בתנועה הציונית ובחברה שבה חי — כחבר מועצת
העיר בווילנה.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה גויס דבורז'צקי לצבא
הפולני ונפל עם גדודו בשבי הגרמנים .הוא ברח ממחנה
השבויים חזרה לווילנה ושימש שם בגטו בתפקידים
ציבוריים שונים ,וביניהם מזכיר ראשי של הוועד לעזרה
הדדית ציבורית ,חבר פלוגת המאבק 'יחיאל' ורופא
במחלקה האפידמיולוגית .בשלב מאוחר יותר הועבר
למחנות עבודה באסטוניה ומשם פונה לגרמניה .הוא ברח
מהמחנה שם עם מספר אסירים יהודים ,וכעבור זמן קצר
שוחרר על ידי הצבא הצרפתי ובמאי  1946הגיע לפריז.
גם בפריז הוא התבלט בתחומי העשייה הציבורית היהודית
כאשר עמד בראש הסתדרות שארית הפלטה בצרפת וערך
את העיתון הציוני 'אונזער ווארט' .בפריז אף החל בכתיבה היסטורית על השואה ,ובשנת  1950פרסם דבורז'צקי במהלך
עדותו במשפט
4
את ספרו על חורבנה של וילנה היהודית .כרופא השתתף בכינוסים שעסקו במצבם הבריאותי של אייכמן ,ירושלים,
 4במאי 1961
(לע"מ)

3
4

ד"ר מ' דבורז'צקי' ,קורות חיים' ,הארכיון הציוני המרכזי ,ירושליםS5\12.804 ,
מ' דבורז'צקי ,ירושלים דליטא אין קאמפף און אומקום :זכרונות פון ווילנער געטא ,פריז תש"ח .גרסתו העברית של
הספר הקנתה לדבורז'צקי את פרס ישראל למדעי החברה בשנת  .1953ראו :הנ"ל ,ירושלים דליטא במרי ובשואה ,תרגם
ח"ש בן־אברם ,תל אביב תשי"א.
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ניצולי המחנות וניהל מאבק עיקש נגד קבלתם של רופאים גרמנים להסתדרות הרפואית העולמית,
שהוקמה בשנת  5.1947דבורז'צקי הקדיש את פעילותו המחקרית לסוגיות הקשורות לרפואה
ולשואה ,הן לרפואה הנאצית והן לרפואה היהודית בגטאות ובמחנות .נוסף על כך חקר את השואה
בעירו וילנה וכן את מחנות העבודה הגרמניים באסטוניה ואת חיי האסירים היהודים בהם6.
הבחירה לעסוק בתופעה חברתית באמצעות דמות אחת יש בה מתח פנימי .האם על ההיסטוריון
להתמקד בבחירות ובמעשים של יחידים מחוללי שינוי או שמא יש להתמקד בכוחות חברתיים,
כלכליים ותרבותיים המניעים את המציאות? במאמר זה בחרתי להלך בשתי הדרכים גם יחד .מצד
אחד אני מתאר כאן תופעה חברתית — התארגנותם של ניצולי השואה במדינת ישראל הצעירה
בארגונים שפעלו לשנות את פני החברה .ומצד אחר אני מתמקד באחד הניצולים האלו ,שהוא אחת
הדמויות הבולטות באירועים המתוארים .כך אוכלוסיית הניצולים המתארגנת והפעילה מאבדת
את האנונימיות שלה ומקבלת פנים ושם .דמותו של דבורז'צקי משקפת נאמנה את ניצולי השואה
מקרב האינטליגנצייה היהודית המזרח אירופית שצמחו במסורת של מעורבות חברתית ופוליטית של
השכבה המשכילה ,ושלאחר הגעתם לישראל פעלו להשמיע את קולם במרחב הציבורי.

ישראל — ארץ הניצולים
דבורז'צקי ראה בישראל את 'ארץ הניצולים'' ,ארץ הנידחים ,המגורשים והמעונים' ,בין שאלו ניצולי
השואה ובין שאלו העולים מארצות ערב שברחו 'משואה שהיתה צפויה להם' 7.ניכר בכתביו כי הוא
ראה את עצמו כאחד מציבור ניצולי השואה; הוא תיאר ציבור זה ,על קשייו ורגשותיו ,מבפנים ,אך בד
בבד ניתח כחוקר את מאפייניו ,בעיותיו וצרכיו.
כביטוי לתפיסתו את ניצולי השואה כקבוצה בעלת מאפיינים משותפים שיש לה יסוד מאחד
הגדיר דבורז'צקי את אוכלוסיית הניצולים כ'אחיו' .במסה פיוטית משנת  1956שכותרתה 'אל אחי
בני שארית הפליטה' הוא תיאר את תחושותיהם וחוויותיהם של ניצולי השואה מן השחרור ועד
השתרשותם בארץ 8.החיבור כתוב כפנייה של צופה מבחוץ אל ציבור הניצולים ,וכל פסקה בו
מתחילה במילה 'ראיתיכם' ומתארת שלב או תופעה בדרכם של ניצולי השואה .עם זאת דבורז'צקי
הדגיש שהוא עצמו היה שותף לחוויות ולתחושות של הניצולים' :יחד סבלנו ,יחד הלכנו בסך ,יחד
צמאנו ,רעבנו; והתקוה רננה בלבבות'.
5

6
7
8

על מעורבותו של דבורז'צקי בתחום זה ועל נאומו כנציג ההסתדרות הרפואית הישראלית (עוד לפני עלייתו לארץ)
בכינוס הראשון של ההסתדרות הרפואית העולמית ,בפריז  ,1947ראוE. Lepicard, ‘Jewish Medical Association of :
Palestine: Motion to the World Medical Association (1947)’, V. Roelcke, S. Topp & E. Lepicard (eds.), Silence,
Scapegoats, Self-Reflection: The Shadow of Nazi Medical Crimes on Medicine and Bioethics, Göttingen 2014,
pp. 315–326
לסקירה כללית על דבורז'צקי ופועלו ראו :מ' אליאב' ,מאיר דבורז'צקי ז"ל :האיש ,החוקר והמורה' ,הנ"ל (עורך),
עיונים בתקופת השואה :אסופת מאמרים לזכרו של פרופ' מאיר דבורז'צקי ,רמת גן תשל"ט ,עמ' .18–11
מ' דבורז'צקי' ,ישראל ארץ הניצולים' ,ידיעות יד ושם( 5–4 ,יוני  ,)1955עמ' .15
מ' דבורז'צקי ,בין הבתרים ,ירושלים  ,1956עמ'  .141–137כל הציטוטים בסעיף זה הם מתוך מסה זו.
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דבורז'צקי האדיר במסתו את עוצמתם האישיותית של הניצולים על רקע הקושי והייאוש של עולם
מחנות הריכוז' :ראיתיכם כסלעים מול כל מכשולים ונחשולים' .דימוי הסלעים נמשך לתיאור עמידתם
של בני שארית הפלטה במאבקים הפוליטיים והקיומיים לאחר השואה' :ראיתיכם בעת התגבש בכם
לה ּׁ ָשאר ,לא להשאר [ ]...ואתם כסלעים
הרצון ,והוא רצון הסלעים ותצאו למלחמה על קיומכם :לא ִ
כסלעי הענק ואתם מפגינים [ ]...והייתם כסלע העז בעיני העולם ועיני אחיכם בני ישראל בכל אתר
ואתר' .דבורז'צקי המשיך ותיאר את ההגעה לישראל על כל קשייה :בדידות הניצולים בלחימה במלחמת
העצמאות — 'ואלמונים אתם במותכם — לעם המתאבל על בניו ,אלמונים לעיר ,לצבא ,לנשארים
בחיים'; הקושי למצוא מקום מגורים ולא פחות מכך לזכות לקבלת פנים אוהדת — 'ראיתיכם ואתם
כה גלמודים [ ]...ואת השפה לא תדעו [ ]...מחכים לשלום לבבי — ולא תשמעוהו .מי מכירכם? מי יודע
עברכם? למי יש כח לשמוע על עברכם?' .התוצאה המתבקשת הייתה הבחירה של הניצולים בשתיקה:
'ואתם קשרתם את קשר השתיקה ,ויוצאים אתם לעבוד — בשתיקה ,וחורשים ונוטעים — בשתיקה
וספר לא תספרו' .דווקא בתחום הזיכרון וההנצחה התגלו כוחם של הניצולים
[ ]...דבר לא תדברו ַ
ומלאתם
וזהותם כקבוצה' :ראיתיכם — באים במאותיכם ובאלפיכם לעצרות האזכרה שנה אחר שנה ִ
את האולם ,ומלאתם את הרחוב.
ונפגשתם ושוחחתם ונזכרתם
[ ]...ואז התיַ פח תתיפחו'.
דבורז'צקי עמד על המורכבות
בחזרתם של הניצולים לחיים
נורמליים ועל הפער בין
הנורמליות הנראית ובין זיכרונות
העבר הכרוכים בה' :חוזרים
למעגל החיים ובונים לכם פינה
[ ]...ומקימים משפחה [ ]...השניים
— הבעל והאשה ,לכאורה —
ׁ ְשנַ ים ,ובאמת ארבעה כי את כל
אחד ילוה בן זוגו שאיננו' .וכך
גם הילדים — 'כל אחד מכם הוא
אחד — בקהל .ובמחתרת קיומו — שניים' .לכאורה הפכו ניצולי השואה לאזרחים נורמטיוויים' ,אזרחי
הארץ בכל ובכל' ,אך בלילה 'תקומו ותתעוררו — ועם שמיים וארץ תדברו בלשון הזכרונות [.']...
כחוקר בחן דבורז'צקי את המא־פיינים הדמוגרפיים והבריאותיים של ציבור הניצולים .הוא עסק
בניתוח מספרי של אוכלוסייה זו והקבוצות השונות המרכיבות אותה ושל חלקה בעלייה ובאוכלוסיית
המדינה בשנותיה הראשונות .הוא בירר את המושגים עליית שארית הפלטה והעלייה ההמונית
מאירופה ,והציע להשתמש במונח עולי ארצות השואה כמושג כולל לאוכלוסיית הניצולים — פליטי
השואה וילדיהם .עם זאת לצורכי הכתיבה המדעית והציבורית הוא בחר במודע להשתמש במושג
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דבורז'צקי נואם
במסיבה של יוצאי
וילנה בישראל
לכבודו ,לרגל קבלת
תואר כבוד של
האקדמיה לרפואה
בצרפת וקבלת פרס
ספרות השואה
בארצות־הברית על
ספרו 'אירופה ללא
ילדים' 15 ,בינואר
1964

(ארכיון התצלומים ,מוזיאון
בית לוחמי הגטאות)
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ניצולים 9.דבורז'צקי ראה את הניצולים כקבוצת אוכלוסייה מובחנת בעלת מאפיינים דמוגרפיים
ובריאותיים ייחודיים .לדבריו '"שארית הפליטה" בארץ שהיא כרבע מכלל הישוב היהודי במדינת
ישראל — ִה ָּנה חטיבה חברתית המצריכה מחקר בשל התופעה המשותפת לכולה :החוויות הקשות
בגוף ובנפש בימי המשטר הנאצי וימי מלחמת העולם השניה'10.

המאבק נגד השילומים
פרסום דבר קיומו של משא ומתן עם גרמניה על הסכם שילומים עורר גל מחאה ציבורית בעיקר מימין
למפא"י ומשמאל לה .חילוקי הדעות בנושא ,שחצו את החברה הישראלית בכללה ,חצו גם את קהילת
הניצולים — לתומכים בהסכם ומתנגדים לו — ואין לייחס דווקא לניצולים התנגדות לשילומים .עם
זאת המתנגדים להסכם מקרב הניצולים הביעו את עמדתם דווקא בתור ניצולים .דוד בן־גוריון נאלץ
לכנס את מרכז מפא"י ב־ 13בדצמבר  1951לנוכח הסערה הציבורית שחוללה הודעת הממשלה על
מגעים עם גרמניה בנושא השילומים והתסיסה בתוך המפלגה 11,ובדיון שהתקיים בכינוס זה על ניהול
משא ומתן על הסכם הופיעו דבורז'צקי ,אריה שפטל ואליעזר לידובסקי 12כמייצגים את הניצולים
כנגד ראש ממשלת ישראל.
בישיבת המרכז יצאו בכירים במפלגה כנגד מעורבותה של מפא"י בתהליך אישור המשא ומתן עם
גרמניה .היו חברים כיוסף שפרינצק שטענו כי 'אני מראש נגד כל הענין [ ]...אולם ׁ ְשאלתי היא מדוע
מוכרח להיות גם ענין זה בתוך הפוליסה של מפא"י [ ]...אני מבין שבכנסת צריך להחליט אולם מדוע זה
צריך להיות קשור לדורות עם מפא"י [ ]...אני הייתי רוצה שמפא"י לא תהיה קשורה באופן אורגני עם
הדבר הזה' 13.מנגד טענו אחרים כי אין 'כל פגם בכך שאנחנו ,בתור מפלגה ,נחליט מה שנחליט — באשר
אנו אחראים לענינים [ ]...כי עניני המדינה ועניני הצדק דורשים זאת ואין למדינה במה להתבייש'14.
בדיוני המרכז עלו שלוש דרכי פעולה בעניין השילומים :בן־גוריון ביקש להיכנס למשא ומתן
ישיר עם הגרמנים ,כדי שלא יתקיים בהם 'הרצחת וגם ירשת?!'; חברים במרכז מפא"י תמכו בקבלת
9

10
11

12

13

14

ראו למשל :מ' דבורז'צקי' ,בעיות דמוגרפיות וביולוגיות של עליית ניצולי ארצות השואה  ,'1956–1946ניב הרופא ,טז,
( 4–3דצמבר  ,)1957עמ'  ;29–3הנ"ל' ,שארית הפליטה בישראל :מחקר הבעיות הדמוגרפיות והביולוגיות של עליית
ניצולי ארצות השואה' ,גשר( 3 ,1 ,ינואר  ,)1956עמ' .114–83
דבורז'צקי ,שארית הפלטה בישראל (שם) ,עמ'  .107על עבודתו המחקרית והרפואית של דבורז'צקי בנוגע לאוכלוסיית
הניצולים ראו להלן בנספח למאמר.
בשנים האחרונות פורסמה ספרות ענפה בנושא זה .ראו למשל :י' כץ ,על חשבון הקרבנות :עיונים חדשים בסוגיות
הסכם השילומים ,הפיצויים האישיים והשבת רכוש הקרבנות בישראל ,תל אביב  ;2009י' טובי ,החורבן והחשבון :מדינת
ישראל והשילומים מגרמניה ,1953–1949 ,תל אביב תשע"ו.
שפטל ,גם הוא יוצא וילנה ,היה חבר בכנסת הראשונה וחבר הכנסת הניצול היחיד של מפא"י .לאחר מכן היה ראש
מועצת הפועלים וראש עיריית ראשון לציון .לידובסקי ,פרטיזן וחבר בקבוצת הנוקמים יחד עם אבא קובנר ,הזדהה עוד
באירופה עם מדיניות מפא"י ,ועם הגיעו ארצה עסק בקליטת עלייה במסגרת ההסתדרות.
ישיבת מרכז מפא"י 13 ,בדצמבר  ,1951ארכיון מפלגת העבודה על שם משה שרת ,בית ברל ,נדפס :י' שרת (עורך),
פולמוס השילומים :משה שרת במערכות המשא־ומתן על הסכם השילומים מגרמניה :קובץ פרוטוקולים ומסמכים
 ,1953–1950תל אביב  ,2007עמ' .259–216
דברי מלך נוי (נישטט) ,שם ,עמ' .226
קתדרה
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שילומים מגרמניה אך רצו להשיג זאת לא במשא ומתן ישיר אלא על ידי גוף שלישי — בעלות
הברית ,האו"ם או מוסד בין־לאומי אחר; ודבורז'צקי ,שפטל ולידובסקי שללו כל קבלת פיצויים
מגרמניה .דבורז'צקי הציג בדיון עמדה בלתי מתפשרת :עצם לקיחת הכסף הגרמני הטמא היא
כישלון מוסרי כה חמור שהוא דוחה את צורכי השעה של הישראלים הזקוקים מאוד לסיוע זה.
יתרה מזו:
לא קל לומר לא לקחת כסף [ ]...ובשעה כזאת ליל גשם אני מתאר לעצמי מה נעשה במעברות ואני מבין את
אלה החושבים שנקבל את הכסף הטמא הזה ונבנה שיכונים.
אם תשאלו אותי מה אני רוצה לקבל מהעם הגרמני אני הייתי אומר :אם תחת אם ,אב תחת אב ,ילד
תחת ילד ,נפשי היתה שקטה אם הייתי יודע  6,000,000הרוגים גרמנים תחת שישה מליון יהודים .אולם אין
באפשרותנו לעשות זאת ,אז לפחות צריכים לעשות דבר היסטורי שיכאיב לנו ככאב הדם — לירוק בפניהם
עם כל התשלומים שיכולים לעזור לנו ,אבל למרות זאת לא נקבלם15 .

התגובה המוסרית הראויה על פשעי הגרמנים הייתה צריכה להיות נקמה ממש ,אך מכיוון שהדבר
בלתי אפשרי ,נשארה המחאה המוסרית — לא לאפשר לגרמנים להשקיט את מצפונם על ידי כספי
השילומים .דבורז'צקי האשים את החברה הישראלית בת זמנו בהתנוונות — 'אטרופיה' כדבריו — של
הרגש ובאובדן של מוסריות בריאה בשאלת גרמניה' :אם נסתכל כיצד זכרו את יום השואה ביום
השואה בארץ ,כיצד התיאטרונים היו פתוחים ,כיצד אנשים הלכו לקולנוע ,אני חושב שאנשים אלה
שהלכו לבלות את זמנם בקולנוע ובקברטים בתל אביב ,יש אצלם אטרופיה לזכרון השואה' .ניוון זה
אפיין לדבריו שכבות נרחבות של החברה הישראלית שאיבדו את הרגש הבריא בכל הקשור ליחס
לגרמניה ולגרמנים .באותו הסגנון דיברו גם שפטל ולידובסקי.
היו חברי מרכז שהתייחסו אל הניצולים בפטרונות וחזרו וטענו שחוויות השואה גורמות להם
לעסוק בסוגיית השילומים בגישה רגשנית ,ועל כן אין הם בוחנים את הדברים בצורה הגיונית
כראוי .החברים במרכז גילו הבנה אך לא הסכמה' :אם כי אני מבין את כל הרגש והגישה האי־
רציונלית ,הרי אנחנו מוכרחים בענין זה לפעול לפי ההגיון הקר ובהתאם לכך לבדוק את כל
הדברים האלה' ,אמר מלך נוי 16.אליהו דובקין ציין כי הוא 'מתווכח עם החברים אשר שפטל כל
כך חזק הביע את הרגשתם .וזה ויכוח חזק מאד כי הוא ויכוח על אמוציות .על זה לא כל כך קל
להתוכח' 17.פנחס לבון אמר:
הקושי בבירור זה עם חברים כמו שפטל ,איננו בנימוקים שלהם ,בנימוקים שלהם לא קשה להתוכח .הקושי
הוא בנסיון שעומד מאחורי הנימוקים .זהו נסיון מיוחד במינו [ ]...שאין דומה לו .מי שלא עבר אותו לא רק
שאין לו זכות מוסרית ,אין לו כל אפשרות להעמיד עצמו באותו מצב [ ]...אולם אנו דנים על הענין כעת ,ואז
אנו צריכים לדון לא מבחינת הנסיון ,כי אם מבחינת הענין ,ואז — עם כל הכבוד לרגש שמתוכו מדבר שפטל
או אחרים — לא חשוב אם שפטל ,שפטל זהו רק שם שבודאי מכסה אלפים רבים בתוכנו ,אבל אנו חייבים לדון
על הענין הזה מבחינה היסטורית לאומית.
 15שם ,עמ' .221
 16שם ,עמ' .225
 17שם.
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לדבריו תביעת הפיצויים מגרמניה הייתה ביטוי של הכבוד הלאומי של עם ישראל כעם ריבוני
ועצמאי ,ולכן הוא דרש 'מהחברים שעברו את נסיון הגיטאות' להתגבר על החוויה 'ולדון על הענין
דיון לאומי והיסטורי'18.
הגדיל לעשות בן־גוריון ,שפסל קטגורית את טענות הניצולים .מחד גיסא אמר כי 'יתכן שהחבר
שפטל והחבר היושב משמאלו אינם מהבודדים במפלגה שהם מתנגדים לזאת ,ואין לי ספק שזה
לא מתוך דמגוגיה אלא התנגדות אמוציונלית שיש להתחשב בה' .ומאידך גיסא שלל את גישתם
שמגעים עם גרמניה הם בבחינת חילול הכבוד הלאומי' 19:ולשני החברים שפטל ודבורז'צקי אני רוצה
להגיד שאני שותף ִאתם לא ברגש שלהם ,אני שולל את הרגש שלהם ,אני שותף אתם רק בכאב אבל
לא ברגש .אני שולל שלילה מוחלטת את כל הרגש שלהם ,כי אנחנו איננו רוצים לשוב לגיטו עם
הרגשות יהודי־של־גטו .לנו יש חשבון של עם עצמאי שצריך לעמול הרבה ולקיים את עצמאותו'.
'מה שבעיניכם כבוד לאומי בעיני אינו כבוד לאומי' ,המשיך ואמר בן־גוריון' ,ולעשות דמונסטרציה
מחוסרת אונים — אפילו ביריקות — אינני רואה בזה כבוד לאומי .אני רואה כבוד לאומי שיש מדינת
ישראל'' .אבל ,אנחנו יושבים כעם חפשי .מה שיש לנו להגיד על המעשים שהם עשו — נגיד ,אם יש
צורך להגיד .ואינני יודע אם נעסוק בזה יומם ולילה [ ]...אם יקום ירמיהו חדש — יגיד את דברו .אבל,
אני מצטער כשאני שומע את שני החברים האלה מדברים בכנות; גם נורוק מדבר כך ואני מצטער
על כך ,כי אם תחזרו על דבריכם פעמים רבות תמאיסו את עצמכם על העולם — ובעולם הזה יש גם
יהודים'20.
היה זה מעמד כואב שבו ניצבו ראש המפלגה ורבים מבכיריה מול ניצולי השואה הבולטים
במפלגה .הזהות בין הדעות שהביעו הניצולים במרכז המפלגה ובין העמדות של המפלגות שיצאו נגד
ההסכם — מפ"ם ,מק"י ואף 'חרות' — החריפה את המתיחות עוד יותר .מבחינתו של בן־גוריון היה
זה שיקול מכריע:
'מי החברים שלכם? בכל זאת אתם צריכים לחשוב מי עומד אתכם .אין לי חס וחלילה אף צל של ספק בכנות
הרגשות שלכם .אבל ,באיזה חברה אתם נמצאים? באיזה חברה אתם? מי היו ראשי המדברים? מק"י! הכבוד
הלאומי של מיקוניס ושל איליה ארנבורג — היהודי הכי שפל בעולם — הוא נגד זה שננהל משא ומתן עם בון.
ואתם נמצאים בחברה של 'חרות' .ואתם נמצאים בחברה של אלה שהולכים עם 'חרות' או עם מק"י .זה בכל
זאת צריך לעורר בכם איזה רגשות21 .

בכירים במפלגה הסתייגו מדבריו של בן־גוריון' .אני חושבת שעלינו להיזהר בויכוח הזה מאותו הלעג
שבו היה מטופל נאומו של בן־גוריון [ ,']...מחתה בבה אידלסון' ,יש להצטער שאנחנו עוד לא
הוכוח הזה לפני חדשים מספר .כי לו היינו עושים זאת אז ,אולי לא היתה מתלכדת
קיימנו את ִ ּ
18
19

20
21

שם ,עמ' .235
הוויכוח על הכבוד לא היה נחלתם של הניצולים בלבד וחצה כאמור את החברה הישראלית .המיוחד בדיון שמובא
כאן הוא שהתנהל בין בן־גוריון וראשי מפא"י ובין משלחת של ניצולים שהופיעה בתוקף המוסרי של היותם ניצולים.
ראו :נ' ברזל' ,הכבוד ,השנאה והזיכרון בדיונים בשאלת הפיצויים והשילומים מגרמניה בשנות החמישים' ,יד ושם ,כד
(תשנ"ה) ,עמ' .225–203
שרת (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .239–237
שם ,עמ' .240
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קבוצת אנשים — שאני האחרונה אשר אזלזל ברגשותיה וכאבה — ויכול מאד שהיינו מקבלים בעצמנו
את הדבר הזה מתוך כאב עמוק ומתוך הכרת ההכרח .אם כי אני תמימת דעות עם בן־גוריון ,הרי דבריו
הכאיבו לי מאד ,כי לא כאן ולא בכנסת צריך לדבר כך' 22.לדבריה של אידלסון הצטרף דב ליפוב:
'אנו לא צריכים לבוא לחברים המתנגדים לזאת ולומר להם כי יש להם תפיסה גיטואית .החברים
שנלחמו בגיטאות היתה להם תפיסה מדינית ולא גיטואית ,הם לא פשטו את צוארם לטבח ,אחרת לא
היו נלחמים' 23.גם גולדה מאיר ,שתמכה בדרישה לשילומים ,שללה את התיוג של הניצולים כלא
רציונלים ,לדבריה הציונות עצמה הייתה תנועה לא רציונלית' :הדרך־ארץ לאי־רציונליות .מאימתי
התנועה שלנו ,בכלל התנועה הציונית ואנו בתוכה ,מתי הרימונו על נס רציונליות? לו היינו רציונליים
לא היינו נמצאים כאן .עשינו מה שעשינו רק בכח מה שהיה נראה בעיני פקחים וחכמים לאי־
רציונליות'24.
כצפוי דעתם של בן־גוריון ומשה שרת נתקבלה ,והמרכז החליט 'בעד כניסה למו"מ ישיר
לשילומים עם גרמניה' .לידובסקי קיבל את עמדת בן־גוריון בכל הקשור ליחסים עם גרמניה ולימים
תמך בהחלטתו לחתום על הסכם השילומים ,ואילו דבורז'צקי ושפטל לא קיבלו את דין המרכז
והמשיכו לפעול לסיכול הסכם השילומים .לקראת ההצבעה בכנסת הם חתמו עם עוד סופרים ואנשי
רוח על עצומה שקראה לחברי הכנסת שלא לתמוך בהסכם' :עתה ברגע המכריע לפני ההצבעה על
משא ומתן עם גרמניה אנו פונים אליכם :זכרו כי ההצבעה היא שאלת גורל לעם ישראל .אליכם
צופות עיני הדורות שעברו והעתידים לבוא; בהרמת יד למען משא ומתן עם עם המרצחים שהשמיד
שליש עמנו ,אתם עלולים לחלל את שם ישראל לעולמים .הצביעו נגד משא ומתן עם גרמניה'25.
בשנים הבאות המשיך דבורז'צקי להשמיע את קולו נגד נרמול היחסים עם גרמניה .פעילותו
בלטה כל כך עד שהפך לסמל גם בעיני בן־גוריון .בשנת  1959דן מרכז מפא"י בשאלת מכירת נשק
לגרמניה ,ובמהלך הדיון התייחס בן־גוריון לדבורז'צקי:
אני מאמין שיש לי אמוציה יהודית ,אני מזועזע מהשואה כמו כל אחד וכמו ד"ר דבורז'צקי ,שתמיד מדבר
כל כך ברטט ,ובלי ספק בכנות ,אני לא אדבר כמוהו ,זה לא עבר על גופי .אבל אני מרגיש זאת לא פחות
ממנו .אני חושב שאם ד"ר דבורז'צקי מסיק מזה שאסור לנהל משא ומתן עם גרמניה ,שהאיש הזה חי בעבר
ולא בהווה ,דואג לרגשותיו ולא לקיומו של העם היהודי .ואם אומרים לנו 'בשם המתים' ,אני אומר השאלה
העומדת לפנינו היא שהיהודים החיים בארץ לא יִ ּׁ ָשחטו26 .

הוויכוח על השילומים ,אף שהיה קולני ולעיתים אלים ,לא העמיד את ציבור הניצולים אל מול
הממסד ,שהרי כאמור היו ניצולים הן בקרב התומכים בהסכם והן בקרב המתנגדים לו .עם זאת הדבר
לא מנע מדבורז'צקי ומחבריו שהתנגדו להסכם לדבר כניצולים ובשם ציבור הניצולים.
22
23
24
25

26

שם ,עמ' .250
שם ,עמ' .253
שם ,עמ' .254
חתומים על העצומה 'ד' שמעוני ,הרב מ' נורוק ,א' סוצקבר ,מ' דבורז'צקי ,מ' קובוביצקי ,א' שטיינמן ,א"צ גרינברג,
יחיאל גרטנשטיין ,אריה שפטל ,יואל מטסבוים ,לייב רוכמן ,דב סדן ,רחל אוירבאך ,אשר ברש ,אברהם קריב ,יעקב כהן,
יוסף קלויזנר ,אליעזר רובינשטיין ,ראובן רובינשטין ,שבתי קלוגמן'.
ישיבת מרכז מפא"י 8 ,ביוני  ,1959ארכיון מפלגת העבודה על שם משה שרת ,בית ברל.
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המאבק על דמותו של 'יד ושם'
עם הקמת 'יד ושם' ,בשנת  ,1953התמנה דבורז'צקי לחבר ההנהלה המצומצמת של המוסד ,והיה ניצול
השואה היחיד שנמנה עם חברי ההנהלה ומן החברים המעטים ששימשו בהנהלה מראשיתו של המוסד
ועד שנות השבעים .בשנים  1959–1957התגלעה מחלוקת ציבורית קשה סביב המוסד .מצד אחד ניצבו
ההיסטוריונים ניצולי השואה שעבדו בו :ד"ר נתן עק ,ד"ר יוסף קרמיש ,רחל אוירבך ונחמן בלומנטל,
שזכו לתמיכת ארגונים ציבוריים של ניצולי שואה ,ומן הצד האחר — יושב ראש 'יד ושם' פרופ' בן־
ציון דינור וצוות חוקרים מבוגרי האוניברסיטה העברית שהכניס דינור לתפקידי מפתח במוסד ,ובהם
פרופ' ישראל היילפרין ,דניאל כהן וד"ר שאול אש .ההיסטוריונים הניצולים השמיעו בציבור טענות
קשות כלפי דינור על דחיקת רגליהם מהמוסד ועל התמקדות במפעלים היסטוריים ארוכי טווח כ'פנקס
הקהילות' במקום בחקר אירועי השואה .במקביל טענו ארגוני ניצולים כ'ארגון נכי המלחמה בנאצים',
'ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות' ,וארגונים נוספים של לוחמים לשעבר כי 'יד ושם'
מנציחה27.
ּ
בראשותו של דינור מתעלם מהלחימה היהודית בשואה ,אינו חוקר אותה ואינו
לקראת כינוס המועצה העולמית הרביעית של 'יד ושם' ,בכ"ט בסיוון תשי"ח ( 17ביוני ,)1958
התפתח עימות חזיתי בין הצדדים .ההיסטוריונים הניצולים יצאו למאבק ציבורי בדינור תוך שהם
מוחים על הדרתם מהשפעה במוסד וקוראים לשינוי בסדרי העדיפות שלו' :בעלי עבר ציבורי בעלי
בן־ציון דינור
(במרכז) ,יושב ראש
'יד ושם' ,מארח
את הנשיא יצחק
בן־צבי (שני מימין)
ב'יד ושם'1956 ,

(ארכיון התצלומים ,יד
יצחק בן־צבי)

 27להרחבה על המתח ב'יד ושם' ועל אירועים אלו ראו :כהן (לעיל ,הערה  .)2למבט שונה על הדיונים ראו :ר' שטאובר,
הלקח לדור :שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים ,ירושלים תש"ס.
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ניסיון ובעלי יכולת במחקר ובעבודה ספרותית נדחים הצידה ביד חזקה או בתחבולות ערמה .והמדובר
הוא הן באנשים שעדיין הם בתוך צוות עובדי יד ושם ,הן באלה שהורחקו כבר מיד ושם והן באלה
שמלכתחילה נדחו ,אף כי מן הדין היה לקרבם' 28.ההיסטוריונים הניצולים הציגו את עצמם כמומחים
בחקר השואה וכך גם התקבלו בציבור .מאבקם התקשורתי והציבורי זכה לסיקור חיובי בעיתונות.
במאמר ארוך ב'מעריב' הגדיר דוד לזר ,עורך המוסף הספרותי של העיתון ,את ההיסטוריונים הניצולים,
'המומחים האמיתיים לחקר השואה ,חוקרים בעלי שם עולמי' ,והמשיל אותם לירמיהו הנביא' :את
ירמיהו הנביא כממונה על הבית אי־אפשר היה להשיג ,אבל כמה מניצולי השואה שמבשרם חזו את
האסון הלאומי הגדול והקדישו את כוחותיהם — עוד בימי ההשמדה בתנאי מחתרת קשים ביותר
לחקר השואה ואיסוף מסמכים ותעודות הקשורים בפרק הטראגי — אפשר ואפשר היה להשיג' 29.גם
בהנהלת 'יד ושם' נשמעו קולות כאלו .רוב חברי ההנהלה ראו בהיסטוריונים הניצולים אנשי חזון
ושליחות 'הנושאים בדמם את השואה' ,ולכן 'אין לראות אנשים אלה כעובדים סתם .אין לראותם
ראיה אדמיניסטרטיבית .כי הם מסורים לענין ולרעיון קדוש זה ורוצים לראות בשלמות המוסד הזה'30.
קבוצת ההיסטוריונים הניצולים מילאה אפוא הן בעיני עצמה והן בעיני הציבור הישראלי תפקיד
חברתי־תרבותי של סוכני זיכרון .העימות ב'יד ושם' חשף גם את תחושת השותפות ואת השותפות
בפועל של קבוצות וארגונים שונים של ניצולי שואה ואת יכולתם להתארגן על מנת להשפיע על
המדיניות הציבורית בכל הקשור לזיכרון השואה ואף למצוא תמיכה ציבורית במאבקים אלו.
בדיון שהתפתח במועצה שימש דבורז'צקי בשני תפקידים :כהיסטוריון ניצול וכפעיל בארגוני
הניצולים הוא ייצג את עמדתם של הניצולים וארגוני הניצולים; וכמי שלא עבד ב'יד ושם' ולא היה
צד בעימות החזיתי בתוך המוסד בין ההיסטוריונים הניצולים לבין דינור ,יכול היה להציע הצעות
'חברי בארגון הפרטיזנים ,לוחמי הגיטאות ואנשי
ַ
לפתרון המשבר .ואכן הוא דיבר כנציג הניצולים:
המחתרת ,חברי בארגון הרופאים ,שרידי המחנות והיערות ,ידידי בין אגודת נכי המלחמה בנאצים —
טענה חשובה ושאינה נפרכת בפיהם :לא ניכר בציבור מה עשתה יד־ושם להנצחת הגבורה היהודית
והלחימה היהודית בימי השואה?' 31.ומנגד השמיע קול של משקיף מהצד היכול לפשר והציע לבחור
מתוך חברי המועצה 'מספר חברים שאנו כולנו רוחשים להם אמון' ,ושתפקידם יהיה לברר 'את דברי
הביקורת וטענותיהם של הטוענים' ,להגיש חוות דעת על 'כל הנכסים ההיסטוריים התעודתיים הרבים'
שנמצאים ב'יד ושם' וכן להצביע
על כל מה שיש לשכלל להיטיב ולתקן — הן בשטח ההנצחה ,הן בשטח הפרסומים המדעיים ,הן בשטח הלחימה
והגבורה היהודית ,הן בשטח יחסי 'יד ושם' עם כלל הציבור בארץ ,הן בשטח קשריה עם ציבור שארית הפליטה
28

29
30
31

'"קבוצת נאמני יד ושם" אל חברי מועצת "יד ושם" המתכנסת ביום  17ביוני  ,'1958אי"ו .AM1/364 ,המסמך הופץ
לחברי המועצה הציבורית של 'יד ושם' לקראת כינוסה ביוני  .1958נושא זה מופיע גם במסמך שחיברו 'שוחרי יד ושם':
'בעלי הזכויות ואנשי השם בחקר השואה שנמצאים מבראשונה מחוץ ליד ושם' .במקומות שונים מוזכר שהכוונה בין
השאר לישראל קפלן ולמאיר פיינגנבוים ,שעמדו בראש הוועדה ההיסטורית היהודית במינכן אך לא שולבו ב'יד ושם'.
ד' לזר' ,מה עשיתם ביד ושם' ,מעריב 9 ,במאי .1958
ישיבה של הנהלת 'יד ושם' 22 ,במאי  ,1958אי"ו.AM2 ,
ישיבת המועצה העולמית הרביעית 17 ,ביוני  ,1958אי"ו ,AM2 ,עמ' .14
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— הן בשטח קשריה עם החברה ההיסטורית — במובן התקציבי ובמובן המדעי והן בשטח השאלות הפרוזאיות
היום־יומיות כגון יחס העומדים בראש העבודה המדעית — אל עובדי העבודה המדעית ניצולי השואה32.

רק ועדה כזו ,טען דבורז'צקי ,תוכל להשיב את 'אמונו של הקהל הרחב ,של דעת הקהל' ב'יד ושם'.
הצעתו של דבורז'צקי נתקבלה על ידי המועצה ,ומייד הוקמה ועדה מתמדת בראשות יעקב זרובבל33.
הוועדה ,שמנתה שמונה חברים ,התכנסה לשבע ישיבות ,ומסקנותיה היו הבסיס להמשך הדיונים במועצה
הרביעית .דבורז'צקי נבחר להיות אחד מחברי הוועדה ותרם לא מעט לכך שאימצה בהחלטותיה את
טענותיהם של הניצולים .המועצה קיבלה את החלטות הוועדה ,ובעקבות זאת התפטר דינור מראשות
'יד ושם' ולאחר מכן התפטרו רוב אנשיו מהמוסד .היה זה ניצחון של הקול הציבורי של הניצולים.

המאבק על אופיו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה
חברת הניצולים התאפיינה בשנותיה הראשונות של המדינה במגוון ארגונים של ניצולי שואה שפעלו
במרחב הציבורי ,בלטו בתוכם ארגוני לוחמים לשעבר' :ארגון נכי המלחמה בנאצים'' ,ארגון חיילים
משוחררים מחו"ל' ו'ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות' .ארגונים אלו שיקפו את מגוון
דרכי הלחימה היהודית בשואה ואת המפה הפוליטית במדינת ישראל' .ארגון נכי המלחמה בנאצים'
ייצג נכים שנפצעו כלוחמים במלחמת העולם השנייה בצבאות השונים 34.הארגון נאבק בשנות
החמישים להכרה ממלכתית בנכי המלחמה כנכי צה"ל ,ופעילותו הביאה לחקיקת 'חוק נכי המלחמה
בנאצים ,תשי"ד‑ ,'1954שאומנם לא העביר את הטיפול בעניינם למשרד הביטחון ,אך הכיר בהם
כקבוצה מובחנת .הארגון היה פעיל במיוחד מבחינה ציבורית ,ויושב הראש שלו ,יצחק זנדמן ,שאיבד
את רגלו כחייל בצבא הפולני העממי ,עמד בלב המאבקים על הנצחת הגבורה ב'יד ושם' ועל הענקת
אות הלוחם בנאצים .במרוצת הזמן שימש ארגון זה ,כמו כמה אחרים ,כקבוצת תמיכה חברתית
וכלכלית לחבריו 35.ב'ארגון חיילים משוחררים מחו"ל' התאגדו חיילים שנלחמו בצבאות בעלות
32
33

34

35

שם ,עמ' .15
זרובבל היה ממנהיגי 'פועלי ציון' בפולין ,בשנת  1935עלה ארצה אך היה קשור תרבותית ורגשית לציבור היהודי
בפולין ,ומתוך כך נמנה עם המצדדים בשימוש ביידיש .בזמן המלחמה היה חבר בוועד ההצלה ,ובשנת  1947סייר
במחנות שארית הפלטה בגרמניה .היה שותף להקמת מפ"ם ,חבר הוועד הפועל של ההסתדרות ומנהל ארכיון תנועת
העבודה משנת  .1951עובדת היותו של זרובבל חבר במפלגת אופוזיציה שהתחרתה עם מפא"י על זיכרון השואה תרמה
כנראה אף היא לכך שהוועדה קיבלה במידה רבה את עמדת ההיסטוריונים הניצולים.
על הארגון ראו :ח' יבלונקה ,מול האויב הנאצי ,ה :תולדות הארגון ,תל אביב תשס"א .לעיון מחודש במאבק 'ארגון
נכי המלחמה בנאצים' על מעמד חבריו בארץ ראו :ע' שיין"' ,אין אנו בנים חורגים" :ישראל בעיני נכי מלחמת העולם
השנייה  ,'1954–1947עופר (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .311–267מחקרה של שיין מסתיים בקביעה שלמרות העלבון
והמרירות של חברי הארגון בעקבות אי הצלחתם לזכות במעמד של נכי צה"ל' ,הם נותרו נאמנים לתפיסת היסוד
שראתה במדינה הריבונית היהודית את הפתרון לבעייתו של העם היהודי' .לו הייתה שיין ממשיכה את מחקרה לשנים
שלאחר  1954ומרחיבה אותו לפעולות אחרות של הארגון ,המתוארות כאן בהמשך ,הייתה מוצאת כי חברי הארגון חוו
גם הצלחות וסיפוק ולא רק עלבון ומרירות.
בשנת  1968דיווח 'ארגון נכי המלחמה בנאצים' כי הוא מפעיל בין השאר ספריות לחבריו ,מקהלה על שם הלוחם
היהודי האלמוני 'המורכבת מחברי הארגון וילדיהם' ,קרן עזרה הדדית וביטוח חיים קולקטיבי .ראו :ארגון נכי המלחמה
בנאצים' ,פרטים על הארגון ופעילותו' ,פברואר  ,1968א"צ.449/1967/93 ,
קתדרה
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הפגנת תמיכה
בחוק נכי הנאצים.
המפגינים
נושאים שלטים
'יופסק המיקוח
בדם נכים נפגעי
הנאצים'

(צילום :אדי הירשביין,
מאוספי ביתמונה)

הברית ,בעיקר בצבאות מזרח אירופה' .ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות' היה המשכה של
התארגנות הפרטיזנים והלוחמים היהודים באירופה אחרי המלחמה ,פח"ח (פרטיזנים ,חיילים ,חלוצים).
הארגון היה קשור למפא"י אך עם הזמן התגבר כוחם של אנשי מפ"ם ובית"ר בארגון .לצד אלה פעל
'ארגון הלוחמים האנטי־נאצים' (לעיתים 'האנטי־פשיסטיים') ,שהיה קשור למפלגה הקומוניסטית.
בשלהי שנות החמישים ובשנות השישים ניהלו 'ארגון נכי המלחמה בנאצים'' ,ארגון חיילים משוחררים
מחו"ל' ו'ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות' ולעיתים גם 'ארגון הלוחמים האנטי־נאצים' את
מאבקיהם הציבוריים תחת ארגון גג אחד' ,ועד הארגונים'.
בשנת  1958החל מאבק ציבורי להגדרת אופיו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולקביעת מסגרת
ממלכתית ציבורית מחייבת ליום זה .המאבק הביא לחקיקתו של 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
תשי"ט‑ .'1959אומנם כבר בשנת  1951קבעה הכנסת את כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולמרד
הגטאות ,אך ההחלטה לא הייתה בגדר חוק ,ולפיכך לא נקבעו אופי מחייב ו'פולחני מדינה' ליום זה36.
 36י' ויץ' ,הקדמה למשפטו של הצורר — בין חקיקת חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה למשפט אייכמן' ,יד ושם ,מ2 ,
(תשע"ג) ,עמ' .140–115
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לצורך המאבק הוקם 'ועד הארגונים להבטחת ייעודו של יום הזיכרון' ,שכלל כ־ 100ארגונים של
ניצולי שואה ,לוחמים לשעבר ולנדסמנשפטים ,וכולם הציגו עמדה משותפת בדבר הצורך לעגן את
אופיו של היום בחוק .ארגוני הלוחמים לשעבר היו עמוד השדרה של 'ועד הארגונים' ,אך דמות
מרכזית בהתארגנות הייתה ד"ר יהודה קנובלר ,ראש חוג ירושלים למורשת חורבן העם ,שהצליח
לאחד את הארגונים השונים של ניצולי השואה סביב מטרה זו 37.בעצומה שהוציאו העלו מספר
שאלות רטוריות על נוכחותו של זיכרון השואה במרחב הציבורי'ָ :ההיתה מורשת השואה והגבורה
נחלת האומה? ֶה ָהפך יום הזיכרון ליום ההתייחדות לאדם היהודי עם חורבנו של העם? ההיה הוא ליום
אבל לאומי ברחוב ,בית הספר ,במחנות צבא? הרוכזו בעצרות הזכרון המוני־עם כיאות ליום זה?' .הם
קראו 'להשגת הסדר ממלכתי מובטח בחוק ,לקיום מלא ונאות של יום הזכרון לשואה ולגבורה' ,ודרשו
שיום זה 'יחייב את כל מוסדות המדינה [ ]...וכל נושא משרה בשמה'38.
במוקד המאבק עמדה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת הרב מרדכי נורוק ( )1962–1884שקראה
בין השאר לסגירת 'החנויות ובתי השעשועים בשעות המיועדות לעצרות זכרון' ,להחשכת חלונות
ראווה ובעיקר 'לאפשר לכל העובדים להשתחרר מעבודתם כדי להשתתף בכל אותן עצרות זכרון'39.
נורוק ,ניצול שאיבד את אשתו ושני בניו בשואה ,היה איש 'המזרחי' וחבר כנסת מטעם ה'חזית הדתית
המאוחדת' ,והיה הדמות המרכזית בכנסת בכל הקשור לחקיקה בנושא השואה .הממשלה הגיבה
בהצעה נגדית ,ובה הסתפקה בקביעת צפירת דומייה בת שתי דקות ובהנחיה כללית לתיקון תקנות
לשמירת אופי היום .לאחר שהועבר הנושא לוועדת הכנסת ביקשו נציגי 'ועד הארגונים' להופיע
בפניה .דבורז'צקי היה אחד משלושת הנציגים ששלח הוועד וראשון הדוברים מטעמו40.
בדבריו הציג דבורז'צקי את הוועד ,שמטרתו 'להפעיל לחץ רוחני ומוסרי במדינת ישראל לשם
השרשת יום ההתייחדות כיום אבל כלל לאומי' 41.לדבריו הצעת הממשלה לא הייתה מספקת ,שכן
עם כל החשיבות של שתי דקות דומייה 'אין זה מספיק להשריש את מה שהתרחש בתקופת השואה'.
דבורז'צקי הציג את דרישת הוועד לקבוע ליום הזיכרון סממנים מעשיים כמו הפסקת עבודה ,חובת
הוראה בבתי הספר ,סגירת בתי שעשועים ועוד .באשר לבתי הקולנוע הדגיש דבורז'צקי כי 'חשוב
מאד שלא יהיה הפרש בין המצב הנפשי של האנשים ההולכים ביום זה לאסיפות ולעצרות על מנת
להתייחד עם זכרם של קדושים ,ובין שאר חלקי הישוב אשר ממשיך לנהירה לבידור יום יומי'.
דבורז'צקי קשר בין האירועים במוסד 'יד ושם' לבין מועד הגשת הצעת החוק של הרב נורוק
בשמם של ארגוני הניצולים .בתגובה על הצעות שעלו בוועדה לדחות את אישור החוק לאחר יום
השואה המתקרב טען' :לי אין כל ספק שצריך להעביר את החוק כעת ,וזאת בגלל ההתעוררות הרבה
37
38
39
40
41

על פרשה זו ראו :ח' יבלונקה' ,מה לזכור וכיצד? ניצולי השואה ועיצוב ידיעתה' ,א' שפירא ,י' ריינהרץ וי' הריס
(עורכים) ,עידן הציונות ,ירושלים תש"ס ,עמ' .316–297
'כינוס ארגונים ארצי להעלאת כבודו והבטחת ייחודו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,כ"ז בניסן ,מוקדש לקריאה
להענקת מעמד רשמי ונאות ולקביעת הסדר ממלכתי ליום הזיכרון ,מובטח כחוק' 18 ,בפברואר  ,1959אי"ו.P10/66 ,
דברי הכנסת( 24 ,תשי"ט) ,עמ' .2124–2123
האחרים היו לידובסקי ואברהם אינגבר.
ישיבת ועדת הכנסת 23 ,במרס  ,1959ארכיון הכנסת.N3/67 ,
קתדרה
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שקמה כיום בציבור .יעיד על כך הויכוח הגדול שהיה בענין יד־ושם אשר ִּבטא את רצון המוני ישראל
על שכבותיו וזרמיו השונים ,למצוא ביטוי מתאים לגודל השואה' .הניצולים הדגישו כי הם אינם
מעוניינים ביום שיכבד את אבלם שלהם ,אלא ביום שיהיה כלי לחיבור של הציבור הישראלי ,על
גווניו השונים ,לשואה' :אנו רוצים שגם אלה מבני עדות המזרח ,אשר לא עברו את אשר עברו קהילות
אחרות [ ]...יתייחדו עם זכרם של אלו אשר לחמו ונהרגו' ,אמר לידובסקי .הוא קרא 'להחדיר את יום
השואה הן למבוגרים והן לילדים ,בבתי הספר בצבא ובקרב הציבור'.
למעשה באותה עת התקבלו רק מקצת דרישותיהם של דבורז'צקי וחבריו באשר לאופי היום ,אך
עליית הנושא למודעות תרמה לכך שבשנת  ,1961לקראת משפט אייכמן ,התקיים דיון מחודש בחוק.
'יום הזיכרון לשואה ולגבורה יקבל השנה משמעות חדשה' ,אמר חבר הכנסת משה קול' .בשנה זו יעלה
זכרון השואה בצורה שלא פיללנו לה' ,אמר שר המשפטים פנחס רוזן .המשפט 'יחיה וירענן בקרבנו
שוב את הזכרונות המחרידים של הימים השחורים' ,אמר חבר הכנסת יצחק מאיר לוין .לכולם היה ברור
שיש לדון מחדש בחוק במטרה להכליל בו סממני אבלות ציבוריים .הממשלה 'מביאה עכשיו תיקונים
שהצעתי בזמנו ואז דחו אותם' אמר חבר הכנסת נורוק 42.ואכן בשנת  1962תוקן החוק ונכללה בו
סגירת בתי השעשועים כבקשת 'ועד הארגונים' .למעט דרישתם של הניצולים לקבוע בחוק שבתון של
כמה שעות במקומות העבודה שיוקדש להנצחת השואה והדרישה לשנות את שם היום ליום הזיכרון
לשואה ,לגבורה ולמרד ,התקבלו רוב דרישותיהם ,והן הקנו ליום הזיכרון את האופי המוכר לנו כיום.

הקמת הקתדרה לחקר השואה באוניברסיטת בר־אילן
שנת  1959הייתה אבן דרך גם בהתפתחות חקר השואה האקדמי .בשלהי שנה זו הגשים דבורז'צקי את
חלומו להקים קתדרה אקדמית לחקר והוראה של השואה 43.הקתדרה שהוקמה באוניברסיטת בר־אילן
הייתה הראשונה מסוגה בעולם ופרי עשור של פעילות נמרצת של דבורז'צקי .על הקמת הקתדרה
כתבתי כבר באריכות במקום אחר ,אך לענייני כאן יש להדגיש שהיא מומנה על ידי ארגוני ניצולים.
אלפי לירות הועברו לאוניברסיטה מ'ארגון ניצולי ברגן בלזן' ( 3,500ל"י) ומן ה'ארגון הארצי של
אסירי הנאצים לשעבר' ( 2,000ל"י) 44.הקמת קתדרה אקדמית על ידי ניצול שואה ובמימון של ניצולי
שואה מעידה אף היא על קיומה של תודעה קיבוצית ניצולית של פעילים מקרב הניצולים ושל ארגוני
הניצולים בבואם להבטיח את זיכרון השואה והנצחתה בחברה הישראלית45.
42
43
44

45

הצעת 'חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תיקון) תשכ"א‑ ,'1961דברי הכנסת( 31 ,תשכ"א) ,עמ' ,1301–1300 ,1268–1264
.1506–1504 ,1317–1214
על תודעת השליחות של דבורז'צקי כהיסטוריון ראוB. Cohen, ‘Dr. Meir (Mark) Dworzecki: The Historical :
Mission of a Survivor Historian’, Holocaust Studies, 21, 1–2 (2015), pp. 24–37
'תרומת עידוד של הארגון הארצי של אסירי הנאצים לשעבר לבר־אילן עבור הקתדרה למען השואה' 20 ,במרס ,1960
אי"ו ;P10/43 ,תרומת ארגון ניצולי ברגן בלזן ,מוזכרת בדו"ח שהכין דבורז'צקי' ,הסיוע שניתן לאוניברסיטת בר אילן
בכדי לפתח את הקתדרה לחקר השואה' 15 ,במרס  ,1967אי"ו.P10/85 ,
על דרכו של דבורז'צקי בהקמת הקתדרה ועל תרומתו ללידתו של חקר השואה הישראלי ראו בהרחבה :כהן (לעיל,
הערה .)2
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ארגוני הניצולים והמאבק נגד נרמול היחסים עם גרמניה
ארגוני הניצולים פעלו כקבוצות לחץ חוץ־פרלמנטריות על בית המחוקקים וכגורם מתריע בזירה
הציבורית בכל הקשור לזיכרון השואה .דבורז'צקי היה ממקימי 'ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות
והגטאות' וממנהיגיו ואף עמד בראשו לזמן מה בראשית שנות השישים .אך הארגון ,שהוקם ב־18
ביולי  ,1954כלל לוחמים לשעבר מתנועות פוליטיות שונות ,והקרעים שנוצרו בחברה הישראלית
סביב היחס לגרמניה ,המלחמה הקרה ומדיניות ממשלת ישראל כלפי גרמניה ,באו לידי ביטוי
במאבקים פנימיים חריפים בתוך הארגון עצמו .דבורז'צקי ,שהיה איש מפא"י ,נותר לא פעם בעמדת
מיעוט בתקופות שבהן הובילו את הארגון אנשי מפ"ם ו'אחדות העבודה' או אנשי בית"ר .אך הקמת
'המכון לפתולוגיה של תקופת השואה' ,ארגון רופאים ניצולי שואה ,על ידי דבורז'צקי בשנת 1963
אפשרה לו ייצוג רשמי קבוע ב'ועד הארגונים של ניצולי השואה'.
לאחר שתם המאבק על אופיו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה דעכה הפעילות המשותפת של
ארגוני הניצולים ,אך בשנת  1965הוקם מחדש 'ועד הארגונים' על מנת להיאבק בנרמול היחסים עם
גרמניה וביישום חוק ההתיישנות במדינה זו .דבורז'צקי היה היושב ראש הראשון של הוועד המחודש
ומדובריו הבולטים .הוועד ניהל מאבק עיקש ,בשמם של הניצולים ,לעצור את הסחף בעמדות
הבסיסיות של הציבור כלפי גרמניה .הייתה זו מלחמה אבודה במידה רבה ,וכעבור זמן אף הודו בכך
פעילי הניצולים ,אך לתקופת מה היה זה נושא עיסוקם המרכזי46.
דבורז'צקי ניגש למאבק זה מתוך ביקורת חריפה מאוד על הישרדותו של הנאציזם בגרמניה
המערבית' ,גרמניה האחרת' כדברי בן־גוריון' 47.הגרמנים היו נאצים — ונשארו נאצים ,זהו!' ,אמר
דבורז'צקי לעיתונאי רפאל בשן ,שראיין אותו בעקבות גל אירועים אנטישמיים וניאו־נאצים בגרמניה
בשלהי  48.1959דבורז'צקי קבע כי אומנם גרמניה נוצחה במלחמת העולם השנייה ,והרייך השלישי
התמוטט — 'אבל הרעיון הנאציונאל־סוציאליסטי לא נחל שום תבוסה' .הוא ציין כי שום גרמני שהיה
מעורב ברצח היהודים 'לא משוכנע שהיה משום פשע ברצח היהודים' .ואף אמר — תוך קפיצת שני
אגרופיו ,כפי שציין המראיין — 'כי בתוך כלל העם הגרמני אין עד עצם היום הזה שום חרטה ,נקיפת
לב ,יסורי מצפון' .דבורז'צקי דרש מהגרמנים 'שיפזרו את "מפלגת הרייך" ושיטהרו את בתי הספר,
המכללות והאוניברסיטאות מאלמנטים נאציים' ,וכן 'ללמד בבתי הספר את האמת על השואה' 49.אך
מצדנו ,הזנחה מצד ממשלת
הוא גם הפנה אצבע מאשימה כנגד ממשלת ישראל' :היתה זו הזנחה ִ
ישראל שלא יצאה בתביעה מוסרית גדולה מעל בימות בינלאומיות להעמיד למשפט את כל גדולי
הנאצים המתהלכים בחוצות תבל'.
46
47

48
49

אני מתמקד כאן במעורבותם של ארגוני הניצולים במאבקים אלו ולא בתולדות המאבק של מפלגות ,קבוצות ויחידים
נגד נרמול היחסים עם גרמניה ובסוגיות הנלוות לכך.
מקובל שבן־גוריון השתמש לראשונה בביטוי זה בשנת  1959בוויכוח בממשלה על הקשרים עם גרמניה וכן בפגישתו
עם קנצלר מערב־גרמניה קונרד אדנאואר בניו יורק בשנת  .1960ראו :י' ויץ' ,העובדות שביסוד הזיכרון (על "האומה
והמוות :היסטוריה ,זיכרון ,פוליטיקה" מאת עדית זרטל)' ,עיונים בתקומת ישראל( 13 ,תשס"ד) ,עמ' .448–443
ר' בשן' ,ראיון השבוע עם ד"ר מארק דבורז'צקי ,גרמניה היתה נאצית ונשארה נאצית' ,מעריב 8 ,בינואר .1960
'מפלגת הרייך' ( )Deutsche Reichsparteiהייתה מפלגה ניאו־נאצית שפעלה בגרמניה החל משנת .1950
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המאבק כנגד נרמול היחסים עם גרמניה היה לא רק
מאבק על זיכרון השואה אלא גם מאבק עכשווי נגד מדינה
שהנאציזם פושה בה ,ושמתעלמת מאחריותה לשואה.
הלך רוח זה הניע את ארגוני הניצולים לארגן עצרות
ופעולות מחאה ציבוריות כאשר ראו סכנה לטשטוש זיכרון
השואה ואחריותם של הגרמנים .כך היה עם כינון היחסים
הדיפלומטיים בין מערב־גרמניה לישראל .בקיץ 1965
נודע כי גרמניה מינתה את רולף פאולוס ,ששירת כקצין
בצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה ,לשגרירה הראשון
במדינת ישראל .במחאה על הגעתו של השגריר והגשת
כתב ההאמנה שלו קיימו הארגונים עצרת המונים על יד
מצבת טרבלינקה בבית הקברות נחלת יצחק בתל אביב ב־8
באוגוסט  ,1965תחת הכותרת' :שגריר גרמניה בישראל?
שישה מליון זעקות :לא!!!'.
הארגונים ניסו לעצור תופעות ספציפיות של נרמול
היחסים עם גרמניה .ב־ 10בנובמבר  1966שלח דבורז'צקי
מכתב בשם 'ארגוני הפארטיזנים והלוחמים בנאצים'
למועצה המקומית של קריית ביאליק ובו מחה על כוונת
המועצה 'לקשור קשרי ידידות ויחסים הדוקים עם עיריית
שטיגליץ שבמערב ברלין' ועל
כך 'שראשי קריתכם הנושאת
את שמו של משורר הזעם ומחבר
"שמים רחמו עלי"" ,גיא ההריגה"
ו"משא נמירוב" — נקלעו אף הם
לבולמוס זה של ריצה לגרמניה,
ולתרום בזאת להשפלת הכבוד
היהודי העולמי' 50.למוחרת מחה
דבורז'צקי בפני 'הנהלת שירות המוניות בקווי  '5–4בתל אביב כנגד הכנסת מכוניות של חברת
'פולקסוואגן'' ,החברה הגרמנית אשר הוקמה בימי היטלר' ,להסעת נוסעים בקוויה 51.באותו היום הוא גם
כתב ל'תזמורת הפילהרמונית הישראלית' על הכוונה לשלב קטע שירה של מאהלר בגרמנית בהופעותיה:
אנו רק תוהים על החלטתכם הנ"ל ורואים בה נסיון חוזר ונשנה ,מצד התזמורת ,להתקרב ולקרב את הצבוריות
' 50ארגוני הפרטיזאנים והלוחמים בנאצים' למועצה המקומית קריית ביאליק 10 ,באוקטובר  ,1966אי"ו.P10/66 ,
 51דבורז'צקי בשם 'ארגוני הפרטיזאנים והלוחמים בנאצים' להנהלת שירות המוניות בקווי  5–4תל אביב 12 ,באוקטובר
 ,1966אי"ו.P10/66 ,
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בּ ֹעז כהן

הישראלית לאמנות ולתרבות הגרמנית [ ]...ולהעמיד את דעת הקהל בפני עובדה קיימת :שהעבר נשכח ולכן
הכל כבר מותר.
אנו ארגוני הפרטיזאנים והלוחמים בנאצים ,בישראל ,לא נוכל להסכים בשום פנים ואופן לצעדי ההשכחה
הננקטים דווקא ע"י מוסד אמנותי כה אהוד ובעל רמה כה גבוהה כמו התזמורת הפילהרמונית52 .

כרזת קריאה
להפגנה של ארגוני
הפרטיזנים,
הלוחמים בנאצים
ושארית הפלטה
בישראל 24 ,בדצמבר
1966

(ארכיון העיר תל אביב)

לקראת סוף שנת  ,1966משגבר החשש
להחלת התיישנות על פשעי הנאצים
בגרמניה ,קיימו הארגונים שורת
פעולות המוניות נגד חוק ההתיישנות.
שיאן היה ב־ 24בדצמבר  ,1966בהפגנה
בחוצות תל אביב שהסתיימה בעצרת
בהשתתפות אלפים בכיכר דיזנגוף
תחת הכותרת' :הפגנת האזעקה נגד
תחיית הנאציזם' ,וגם בעצרת זו נאם
דבורז'צקי .הדוברים בעצרת הכריזו:
'לא נרפה מלזעוק ולהזעיק את עמנו
ואת העולם כולו נגד סכנת תחיית
הנאציזם' .הם יצאו כנגד העמדתו 'של
נאצי לשעבר בראש השלטון בגרמניה'
וכנגד משפטי פושעים נאצים בגרמניה ,שהפכו להיות 'מחזות מחפירים של עיוות דין וזיכוי פושעים'.
ודרשו למצות את הדין עם פושעים אלו' ,למען יידע העולם כולו כי אין סליחה ואין התיישנות
לפושעים הנאציים ,למשמידי העמים ולרוצחי ילדים'53.

אות הלוחם בנאצים — המאבק על ההכרה הלאומית
במקביל למאבקים בענייני מדיניות ועיצוב הזיכרון הממלכתי נאבקו ארגוני הלוחמים לשעבר — 'ארגון
נכי המלחמה בנאצים'' ,ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות'' ,ארגון חיילים משוחררים
מחו"ל' ובמידה מסוימת גם 'ארגון הלוחמים האנטי־פשיסטים' — בשנות החמישים ובמיוחד בתחילת
שנות השישים על הענקת אות ממלכתי לכל אחד מהלוחמים לשעבר לציון השתתפותו במלחמה נגד
הנאצים .הם ראו באות זה ביטוי להכרה ממלכתית בלחימתם ,וקיוו שהענקתו תוביל לשילוב סיפורם
באתוס הלאומי .דבורז'צקי היה מעורב אף במאבק זה.
 52דבורז'צקי בשם 'ארגוני הפרטיזאנים והלוחמים בנאצים' להנהלת 'התזמורת הפילהרמונית' ,תל אביב 11 ,בנובמבר
 .1966אי"ו .P10/66 ,גם 'התזמורת הקמרית' קיבלה מכתב תגובה חריף של 'ועד הארגונים' (אף שלא פעל באותה
תקופה בצורה מסודרת)' :מופתעים ומזועזעים מהחלטת התזמורת הקמרית להופיע בגרמניה' ,כתבו נציגי הארגונים
לעיתונות תחת הכותרת 'בל תופיע התזמורת הקמרית בגרמניה' 18 ,באוקטובר  ,1962אי"ו.P10/66 ,
' 53הפגנה נגד תחיית הנאציזם בגרמניה נערכה בת"א' ,דבר 25 ,בדצמבר .1966
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הצעות לתת אות ללוחמים נגד הנאצים עלו כבר בראשית הדיונים בחוק 'יד ושם' .תחילה טענו
נציגי הממשלה כי 'לא תהיה אפשרות לבדוק מי השתייך למחתרת' 54,והבדילו בין הלוחמים בצבאות
בעלות הברית ,שלכאורה יכלו להוכיח את שירותם ואת זכאותם לקבל אות ,לבין הטוענים לחברות
במחתרות ,שלא יכלו להוכיח שהם זכאים לקבלו .לפיכך התמקד הדיון במעמדם של מורדי הגטאות.
אברהם (אדולף) ברמן ,חבר הכנסת מטעם 'סיעת השמאל' שהיה מראשי המחתרת האנטי־נאצית בגטו
ורשה ,טען כי 'לא יהיה בזה משום עשיית צדק אם חיילים יהודיים ששרתו בצבאות שונים יקבלו
תעודות זכרון ואילו חברי מחתרת לשעבר שנלחמו נגד הנאצים ,כמו למשל אנטק צוקרמן שהיה סגן
מפקד גיטו וארשה לא יקבלו שום תעודות?' 55.הפשרה שהתקבלה בוועדה ולאחר מכן בכנסת הייתה
שהשר הממונה על 'יד ושם' יקבע בתקנון המוסד את 'האמצעים לציון השתתפותם במערכות הקרב
נגד הצורר הנאצי ועוזריו של חיילים ולוחמי מחתרת יהודים ונצורי הגיטאות' .אך למעשה הדבר לא
נקבע בתקנון ,ולא ננקטו צעדים מעשיים בעניין זה.
אי העשייה במה שנוגע להענקת אות ללוחמים בנאצים בלטה על רקע מתן אותות מטעם המדינה
בשנות החמישים ובתחילת שנות השישים ללוחמים במלחמת השחרור ,למי ששירתו בצבא הבריטי
ולמי ששירתו ביחידות הנוטרים 56.כל הענקת אות כזה הביאה בעקבותיה דרישה של הלוחמים
בנאצים לקבל הכרה ציבורית בלחימתם בשואה .למשל עם ההכרזה על מתן 'אות הקוממיות'
למשתתפים במלחמת השחרור פנו נציגי ארגוני הניצולים לראש הממשלה בבקשה לתת אות דומה
ללוחמים בנאצים .הענקת 'אות ההתנדבות' לבני היישוב שלחמו במסגרת הצבא הבריטי העלתה
מחדש את הנושא על סדר יומם של ארגוני הניצולים.
'ארגון חיילים משוחררים מחו"ל לוחמי חזיתות מלחמת העולם השניה נגד הנאצים ובני בריתם' פנה
אל יושב ראש הכנסת בבקשה לחוקק חוק שעל פיו יוענק אות זיכרון 'לכל יהודי ,אזרח ישראל ,אשר
יוכיח שבשנות  1945–1939לחם נגד הנאצים בשורות הצבאות הסדירים של בנות הברית ,בפלוגות
הפרטיזנים או בשורות המורדים בגיטאות ובמחנות ההשמדה' 57.יצחק זנדמן ,יושב ראש 'ארגון נכי
המלחמה בנאצים' ,פנה בהצעה דומה להנהלת 'יד ושם' בהסתמכו על תקנון המוסד .אך הוא הבהיר כי
הניצולים אינם רוצים לקבל את האות דרך המוסד אלא דרך משרד הביטחון ,באופן ממלכתי־ציבורי,
על פי החלטת כנסת ייעודית — כיאות ללוחמים .לדבריו החלטת כנסת או ממשלה תוכיח לציבור
בארץ ובעולם כי בישראל 'רואים את הלחימה היהודית במלחמת העולם השניה כלחימה יהודית'58.
54
55
56
57
58

ישיבת ועדת המשנה ל'חוק זכרון השואה והגבורה — יד ושם ,תשי"ג‑ 29 ,'1953ביולי  ,1953ארכיון הכנסת ,פרוטוקול
/3ב ,קופסה .A2/25 25
שם.
'אות מלחמת הקוממיות' הוענק בשנת ' ;1952אות הנכה' הוענק בשנת  1954לנכי צה"ל; 'אות ההתנדבות' הוענק בשנת
 1961לבני היישוב שהתנדבו לצבא הבריטי; ו'אות המשמר' הוענק בשנת  1963למי ששירתו ביחידות הנוטרים.
'ארגון חיילים משוחררים' אל יושב ראש הכנסת ק' לוז ,נובמבר  ,1961חשוון תשכ"א ,ארכיון המדינה ,ירושלים,
גל( 1638-סימון קודם .)907/3
י' זנדמן' ,דו"ח פעולות הארגון לוועידה העשירית' 22 ,במאי  ,1964א"צ ;449/1967/93 ,הנ"ל' ,דברי פתיחה —
של הועידה הארצית העשירית' 22 ,בספטמבר  ,1964אי"ו  ,P10/43עמ'  .38זנדמן הסביר לחברי ארגונו כי למרות
חשיבותו של משרד הביטחון' ,אם רוצים לזרז את העניין' ,אפשר להסכים להענקת האות אות דרך 'יד ושם' ,אך בתנאי
'שהממשלה תחליט על כך'.
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ללא החלטה כזו ,כתב חיים פבר ,יושב ראש 'ארגון חיילים משוחררים מחו"ל'' :עלול להיווצר רושם
בציבורנו ובעולם שתרומת  2המיליונים הלוחמים היהודים בכל החזיתות ,בצבאות סדירים ובמחתרת,
נחשבת אמנם בישראל כפחותת ערך ,בעלת אולי אופי תרבותי וחינוכי מסויים אמנם נטולת חשיבות
צבאית־מדינית כטענת חנה ארנדט ויתר הסופרים הניאו והפרו־נאציים .זאת בשים לב שאת העניין
לא יזמו כבמדינות אחרות ובהתאם למסורת לא הממשלה ולא שר הבטחון'59.
הממשלה התעקשה שהאות יינתן דרך 'יד ושם' .תחילה הוצע להעניקו למי ש'התנדב למלחמה
בנאצים' או שירת במסגרת 'צבא אחד מצבאות בנות הברית שלא מכח חובה חוקית' 60,כלומר דווקא
לחיילים לשעבר שיכלו להוכיח כי היו מתנדבים ,שאם לא כן ,הייתה לחימתם 'יהודית' פחות מזו
של מתנדבי היישוב ,אך בניסוח הסופי של התקנות נקבע כי האות יינתן לכל מי שנלחמו בנאצים.
משלחת ארגון נכי
המלחמה בנאצים
בביקור אצל ראש
הממשלה ,דוד בן־
גוריון .מימין לשמאל:
המזכיר הצבאי של
ראש הממשלה,
אלוף משנה חיים
בן־דוד ,אברהם
אינגבר ,יושב ראש
ארגון נכי המלחמה
בנאצים יצחק זנדמן,
אליהו יונס ,שמואל
בורנשטיין ,יוסף
פינקלשטיין ,משה
מיליס 1 ,בינואר 1961
(פוטו רוס ,ירושלים)

ארגוני הניצולים נאלצו להסכים להסדרת האות בתקנון 'יד ושם' אך נאבקו על קביעת
השר שימונה על הענקת האות ועל יצירת זיקה בין האות לבין משרד הביטחון .לבסוף הצליחו
להביא להחלטה ש'ראש הממשלה יעניק את האות' ,ושראש אגף כוח אדם במשרד הביטחון יהיה
 59פבר אל ר' סטנר ,היועצת המשפטית של משרד החינוך 6 ,בפברואר  ,1964ארכיון המדינה ,ירושלים ,גל.1424/5-
פבר התייחס כאן לפולמוס הציבורי שפרץ בעקבות פרסום ספרה של חנה ארנדט 'אייכמן בירושלים :דו"ח על הבנליות
של הרוע' ( )Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evilבשנת  1963בניו יורק .עמדתה של ארנדט,
שתיארה את אייכמן כפקיד אפרורי ובמקביל האשימה את ההנהגה היהודית בשיתוף הפעולה עם הנאצים ,עוררה
תגובות חריפות מאוד בישראל ובעולם היהודי .ברוח זו הזכיר כאן פבר את ארנדט בכפיפה אחת עם הסופרים הניאו־
נאצים והפרו־נאצים .להרחבה ראו :ס' אשהיים (עורך) ,חנה ארנדט בירושלים ,תרגמו י' גוטשלק וא' ורבין ,ירושלים
תשס"ז.
 60גרסה ראשונה לתקנות ,ללא תאריך ,כנראה משנת  ,1962א"צ .234 ,1967/93 ,על הטיוטה עצמה שוּ נה נוסח זה בעט.
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חבר בוועדה שתקבע את הזכאות יחד עם שלושה נציגי 'יד ושם' ושלושה נציגי ארגוני הלוחמים
לשעבר.
עם קבלת ההחלטה בדבר הענקת האות והשגת הסכמה על הרכב הוועדה שתקבע את הזכאות,
פתחו ארגוני הניצולים במערכה נוספת מול הממסד — על אופן חלוקת האות .הארגונים רצו שהאות
יחולק בטקס מרכזי אחד' ,במעמד עם רב' 61ובהשתתפות כל הזכאים לקבלו ובני משפחותיהם.
במרכזו של הטקס ,דרשו ,יעמוד נאום של ראש הממשלה ושר הביטחון ,והוא אף יעניק באופן אישי
את האות למספר לוחמים לשעבר .ואולם בשל העלויות התקציביות וקשיים ארגוניים הועלו ב'יד
ושם' ובמשרדי הממשלה הצעות חלופיות :חלוקה בטקסים אזוריים ,שילוב חלוקת האות בטקסי
יום השואה ועוד .ב'יד ושם' אף חששו מכישלון ארגוני של טקס מרכזי' .אינני מבין מדוע ארגוני
הלוחמים עומדים על הצעתם' ,שאל יהודה ליב ביאלר ,נציגו של שר הדתות בהנהלת 'יד ושם'' ,לא
יהיה זה לכבוד המוסד ולכבוד המעמד אם נכשל במשימה' 62.היו גם מי שכפרו בעצם הצורך בעצרת
מרכזית ,שכן בחלוקת האותות הקודמים — 'אות הקוממיות'' ,אות ההגנה' ו'אות ההתנדבות' — 'אף
פעם לא ניסו לקיים עצרת מרכזית' 63.הלוחמים לשעבר התעקשו — הם ראו בחלוקת האות הזדמנות
חד־פעמית להחדיר את הלחימה היהודית לתודעת הציבור' ,שהעם יראה שהיו לוחמים' ,ועל כן רצו
אירוע בעל 'משמעות כלל לאומית' .אי אפשר להשוות את חלוקת האות הזה לחלוקת אותות אחרים,
טען דבורז'צקי ,שכן 'העם ראה את ההתנדבות ,העם חזה במלחמת השחרור; הם [הלוחמים] רוצים
שהעם יראה את הלחימה היהודית לצורותיה השונות' .המטרה הייתה 'להופיע בפני הציבור בהיקף
היסטורי [ ]...שהלוחם היהודי יופיע בפני הציבור היהודי' .מסיבה זו גם לא הסכימו הלוחמים לשעבר
שחלוקת האות תשתלב בעצרת יום השואה — הם חששו 'כי שילוב האות בעצרת ,עם כל הרצון הטוב,
יעמיד אותם ַּבצד מאחר שהם יהיו תוספת לעצרת' .הם ביקשו לקיים את חלוקת האות דווקא ביום
הניצחון על גרמניה הנאצית ,על מנת להדגיש את חלקו של העם היהודי בניצחון.
עמדתם של הארגונים התקבלה ,ו'יד ושם' קיים טקס מרכזי להענקת האות ב־ 8במאי  ,1967הוא
יום סיום מלחמת העולם השנייה ,תאריך אשר לא צוין בארץ עד אמצע שנות התשעים .יום קודם לכן
התקיים טקס מקדים בבית הנשיא ובו הפקידו נציגי הארגונים את האות בידי נשיא המדינה .במרכזו
של טקס הענקת האות עמד נאומו של ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ,ושולבו בטקס קטעי
קריאה מכתבי יצחק קצנלסון ,ממכתב של מרדכי אנילביץ' ומסיפור של הפרטיזן מישה גולדמן
שתיאר קרב שניהלו הוא וחבריו הפרטיזנים היהודים עם חיל מצב גרמני .ראש הממשלה התייחס
בדבריו לחשיבותה של הלחימה היהודית ולהכרה הממלכתית בה:
מעשי הגבורה והמרי שצצו בימי השואה ,היו בעיני רבים בארץ כגילויים בודדים .רק מעטים בארץ ידעו על
השלימה של סיפור ההתקוממות והמרד נגולה לפנינו על פי
ֵ
היקף ההתקוממות נגד הקלגס הנאצי .היריעה
 61דברי דבורז'צקי בישיבת הנהלת 'יד ושם' 6 ,בדצמבר  ,1966הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים .C6/442 ,כל הציטוטים
להלן של עמדות הארגונים בנושא העצרת הם מדבריו של דבורז'צקי בישיבה זו.
 62שם .ביאלר ברח מורשה עם הכיבוש הנאצי אך איבד בה את אשתו ,בנו הצעיר ורבים מבני משפחתו .כמשורר עסק
בשואה ביצירתו בהרחבה.
 63דברי לבבי ,שם.
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עדויות חיות של הלוחמים עצמם [ ]...גילינו באיחור את משמעותה החינוכית של הגבורה היהודית במלחמה
נגד המפלצת הנאצית .לפיכך ,מצווים אנו לטפח את מורשת הגבורה הזאת [ ]...שהיתה לערך לאומי ממדרגה
ראשונה64 .

הגבורה היהודית ,המשיך ראש הממשלה' ,היתה תופעה חסרת תקדים בהיסטוריה היהודית [ ]...אות
הלוחם בנאצים בא להעניק גושפנקא ממלכתית של מדינת היהודים לתפארתם של הלוחמים היהודים
בטרם היתה המדינה [ ]...הבה ניתן כבוד ללוחמים למען העם היהודי'65.
כאלפיים לוחמים לשעבר ,לבושים בחולצה לבנה ובלבוש כהה ,כלשון ההזמנה ,ומלווים בבני
משפחותיהם הגיעו לטקס ,אך הם לא זכו לקבל במעמד זה את האות .מארגני הכינוס לא ציפו לנוכחות
של לוחמים לשעבר רבים כל כך66,
וכבר בהתחלת האירוע קרסו הסידורים
הארגוניים .הסדרנים לא הצליחו לרכז
את הלוחמים לשעבר בשטח שהוקצה
לכך' .היתה אקסטזה חגיגית' ,דיווח
זנדמן לחברי ארגונו בתארו את
ההתלהבות של המשתתפים .הניסיון
להפריד בין מקבלי האות לבין מלוויהם
נענה בקריאות 'לא רוצים סלקציות'
ובעימות עם השוטרים 67.לבסוף נאלצו
המארגנים להודיע ברמקולים שהאותות
יישלחו לזכאים בדואר.
למרות מפח הנפש אין להמעיט
בחשיבותו של הטקס .במכתב התנצלות
ששלח ישראל עמיר ,ראש אגף כוח אדם
אות הלוחם בנאצים ,במשרד הביטחון ,למשתתפי העצרת 68הוא עמד על ההישג שבחלוקת האות ובקיומה של העצרת:
 7במאי 1967

(אלבום שמעון בקין,
קריית טבעון נגלית לעין)

ִקבלת כבר בודאי את 'אות הלוחם' שנשלח לך באמצעות הדואר ,ובוודאי גאה ִלבך שממשלת ישראל הכירה
רשמית בפעולותיך ומלחמתך כחייל ,כפרטיזאן ,כאיש מחתרת וכמורד גיטו ,שהיתה זו מלחמה יהודית לאומית
למען כבוד העם ,קיומו ועתידו ,ולמען ידע העם באשר הוא והעולם כולו ,כי העם היהודי עמד על נפשו בימי
שפארו את שם ישראל לנצח נצחים.
סערת הדמים הנוראה — ואתה הנך אחד הלוחמיםֵ ּ ,
[ ]...לא נשאר בידינו אלא להתנצל בפניך ,לוחם יקר ,על הפרת שמחת חגך־חגנו ,תוך תקוה ,שאולי בעתיד
יתוקן הדבר על ידי מפגשי לוחמים מיוחדים לציון מאורע זה .איך שלא יהיה — עובדת היסוד נשארת בעינה:
64
65
66
67
68

'כבוד ללוחמים בנאצים' ,מעריב 9 ,במאי .1967
שם; ידיעות יד ושם( 38 ,אוגוסט  ,)1967עמ' .53
'כבוד ללוחמים בנאצים' (שם).
ארגון נכי המלחמה בנאצים' ,דו"ח פעולות הארגון בתקופת אוקטובר  — 1964אפריל  ,'1968א"צ ,449/1967/93 ,עמ' .8
המכתב נשלח בעקבות עימות והטחת האשמות הדדיות בין ארגוני הניצולים' ,יד ושם' ,מרכז ההסברה ומשרד הביטחון.
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הטקס קוים ברוב עם .שר הבטחון נשא דברו ללוחמים בטכס זה' ,אות הלוחם בנאצים' עוטר את החזה שלך
ועובדה זו כשלעצמה מהווה יסוד לגאווה ולהתרוממות רוח לך ,וגם למדינה שגאה במעשיך.

ממאבק נגד הממסד למאבק בין־לאומי למען מדינת ישראל
לאחר מלחמת ששת הימים נחלשה פעילות ארגוני הניצולים בכל הנוגע לגרמניה ,אי התמודדותה עם
עברה וקשרי ישראל עימה .אף שפורסמו עצומות ונשלחו מכתבי מחאה על נושאים שונים בתחום זה,
ּ
היה ברור לפעילי הניצולים כי המאבק אבוד — נרמול היחסים עם גרמניה היה לעובדה קיימת .הדגש
בפעילות עבר למאבק בין־לאומי למען מדינת ישראל .הגל האנטי־הישראלי ששטף את מדינות הגוש
הקומוניסטי והופעתו של השמאל החדש האנטי־ישראלי במערב אירופה הביאו להתגייסות של ארגוני
הניצולים ובפרט ארגוני הלוחמים לשעבר לעסוק בהסברת צדקתה של ישראל .פעילות זו נעשתה
בעזרת ארגוני יוצאי תנועות ההתנגדות באירופה שהניצולים קשרו איתם קשרים במהלך השנים.
דבורז'צקי ,שהיו לו קשרים בצרפת ובמדינות אירופיות נוספות ,בלט גם בפעילות זו.
פעילות זו החלה למעשה כבר בתחילת שנות השישים .לקראת ביקורו של ראש ממשלת ברית־
המועצות ניקיטה חרושצ'וב במצרים במאי  1964פנה אליו 'ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות
והגטאות' בישראל במכתב ציבורי ְּכ ַדבר פרטיזנים אל פרטיזן חבר לנשק' :היית פרטיזן בימי מלחמת
העולם השנייה [ ]...אתה ראית מה עשו הגרמנים ל־ 6מיליונים יהודים [ ]...ראית את ההשמדה [ ]...אנו
פרטיזנים יהודיים לוחמי מחתרת ומורדי גיטאות [ ]...מהם רבים נושאים אותות הצטיינות סובייטיים
רבים [ ]...פונים אליך כחבר לנשק' .הם קראו לו להוציא ממצרים את המדענים הגרמנים' ,חלאת המין
האנושי ,המכינים נשק־השמד כנגד ישראל' ,ו'לפעול להפסקת מתן הנשק של בריה"מ למצריים'.
'נאצר מכריז כי מלחמה עם ישראל היא בלתי נמנעת' ,כתבו ,והוסיפו שאלה רטורית באשר למדיניות
מצרים' :הכרזת מלחמת־השמד על עם והכנת כלי מלחמה על ידם להשמדת ישראל אינה פשע
נגד האנושות?' .הם קראו לחרושצ'וב להשכין שלום והגדירו זאת כחובתו 'כפרטיזן ,כלוחם נגד
הפאשיזם' 69.מכתב זה היה כמובן מעשה מחאה ולא זכה להתייחסות מצד מנהיג ברית־המועצות ,אך
הוא ממחיש את תפיסתם של הניצולים המאורגנים את עצמם כבעלי מחויבות ויכולת לפעול למען
ישראל בזירה הבין־לאומית.
לאחר מלחמת ששת הימים פנו ארגוני הלוחמים לשעבר לארגוני לוחמים באירופה 'בבקשת
תמיכה במאבקנו נגד התקפות ארצות ערב על מדינתנו' 70.במכתב לחברי 'ארגון הפרטיזנים ולוחמי
המחתרות והגטאות' דווח כי 'קיבלנו מכתבי עידוד מצד אישים וארגוני מחתרת שונים באירופה' ,וכי
'הארגון הכללי של אסירי המחנות באוסטריה העביר אלינו תרומה בסך  23,000ל"י לילדי ישראל'.
'ועד הארגונים של ארגוני הלוחמים ושארית הפליטה' החליט להשתמש בתרומה זו ובתרומות אחרות
שהתקבלו להקמת 'קרן מלגות לילדים — יתומים ממלחמת ששת הימים'.
' 69מכתב גלוי' (ללא תאריך) ,אי"ו.P10/66 ,
 70ארגון הפרטיזנים לוחמי מחתרת ומורדי הגטאות' ,סיכום פעולתנו הפוליטית בעקבות מלחמת ששת הימים',
 20בנובמבר  ,1967אי"ו.P10/64 ,
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המאבק הפוליטי למען ישראל לא התמצה במכתבים .ארגוני הלוחמים לשעבר אירחו משלחות של
ארגונים מקבילים מארצות אירופה ,ובמקביל נאבקו במסגרת ארגונים בין־לאומיים שבהם היו חברים
להשפיע על אופי ההחלטות הקשורות למזרח התיכון .למשל באותו מכתב עדכון לחברי 'ארגון
הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות' דווח כי 'בישיבת הוועד הבינלאומי לענייני אושוויץ [כך!],
שהתקיימה בחודש ספטמבר בפאריס התקיים דיון סוער שנמשך כיממה ,על החלטה בנושא המזרח
התיכון .נציגינו בוועד זה ניהל מאבק עם הנציגים הקומוניסטיים ובסופו של דבר התקבלה החלטה
הקוראת למו"מ בין הצדדים למען הגיע לשלום ועל זכותה של ישראל לקיומה ועצמאותה ,יחד עם
מדינות אחרות במזרח התיכון'71.
המאבק הדיפלומטי למען מדינת ישראל הפך לנושא מרכזי בסדר יומם של ארגוני הניצולים בארץ.
במרס  1970כינסו ארגוני הלוחמים לשעבר הישראלים כנס עולמי של פרטיזנים ,לוחמים ואסירי
מחנות לשעבר .בקבלת פנים לצירי הוועידה ,שנערכה בבית הנשיא ,הציג דבורז'צקי סדר יום חדש
של ארגוני הניצולים ,שהתמקד בהתגייסות לטובת ההסברה הישראלית:
אנו כולנו נושאים בדמנו סיסמא שהיא הפכה לצוו קיומנו :לזכור! לא לשכוח! לא לתת להשכיח! לא לשכוח
משמעותו בימינו :להתריע ולהזהיר מכל מינכן חדש שיוקם על גבנו .משמעותו — להוקיע כל התגלות של
שנאת עמים ושל שנאת ישראל .נאציזם ,ניאו־נאציזם ופאשיזם רעיוני ,ואפילו יתהדר בנוצות מודרניות
ביותר של קידמה מדומה .ומשום כך הכנס של שארית הפליטה הוא כנס של זכרון של התרעה ואזהרה ,ושל
הזדהות עם מדינת ישראל במאבקה על קיומה.
וזה יהיה הכנס שיוקיע בפני תנועת המחתרת הבינלאומית ובעיני העולם כולו כחילול השם כל השוואה
בין הטירוריזם הערבי הרצחני השואף להשמדת מדינת ישראל ועמה — לבין תנועת הרזיסטאנס האנטי־נאצית
הבינלאומית שלחמה עבור שחרורם של נדכאים ,למען גאולתם של נרדמים ולמען קיומו ואי־תלותו של כל
עם ועם במדינתו העצמאית72 .

סיכום :קולם של הניצולים בין היסטוריה לזיכרון ,בין דימוי למציאות
הפעילות הציבורית המאורגנת של ניצולי השואה בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה מלמדת
אותנו לא מעט על מדינת ישראל הצעירה ועל השתלבותם של הניצולים בה.
לפעילות זו היה ממד ברור של המשכיות .התודעה הקיבוצית של הניצולים החלה להתגבש עוד
בימים שלאחר השואה ,בהתארגנותה של שארית הפלטה באירופה .מבחינה של התארגנות הניצולים
במחנות העקורים עולה ,כפי שניסחה זאת חגית לבסקי ,כי 'שיקומם של הניצולים בתור פרטים שזור
ללא הפרד בהתהוותה של חברה חדשה הנאבקת על קיומה הלאומי כשם שהיא נאבקת לשיקום
חייהם של חבריה' .לדבריה 'נוצר במחנות מוקד של זהות זיכרון ,נוצרה קהילת זיכרון ,ששמה לה
מטרה להביא את דבר השואה ולקחיה הלאומיים דווקא ,לדורות הבאים' .יש לראות בהתארגנותם של
 71שם.
' 72דברים בבית הנשיא 8 ,למרץ  ,1970במסיבת קבלת־הפנים לצירי הכנס העולמי של הפרטיזאנים ,הלוחמים ואסירי
המחנות לשעבר' ,אי"ו.P10/66 ,
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הניצולים בארץ ופעילותה של שכבת הפעילים שלהם המשך ישיר להתארגנות הלאומית של שארית
הפלטה באירופה שלאחר השואה73.
עוד עולה מהפעילות הציבורית של ארגוני הניצולים שהם ראו את עצמם כשותפים מלאים
בחברה הישראלית .לכל אורך מאמר זה לא נעשה שימוש בצימוד 'החברה הישראלית וניצולי
השואה' .צימוד זה הוא שגוי ,שכן הוא מדמה שהייתה חברה ישראלית הומוגנית ,צברית,
שהניצולים היו מחוץ לה — אך לא כך היה במציאות .האוכלוסייה היהודית בישראל גדלה באופן
מטאורי מ־ 445,000נפש ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה — ובהם כ־ 150,000עולי העלייה
הרביעית והחמישית ממזרח אירופה ומגרמניה — לכ־ 1,591,000נפש בשנת  .1955עולים מארצות
השואה שהגיעו לאחר השואה היו כרבע מהאוכלוסייה הישראלית בתקופה זו ,ורבים מה'ותיקים'
היו עולי ארצות אלו ממש שברחו לפני מלחמת העולם השנייה מהיטלר ומהאנטישמיות במזרח
אירופה .מבחינה מספרית לא הייתה זו קבוצה שולית כלל וכלל .יתרה מזו ,הניצולים הגיעו
למדינה בהתהוות ,מדינה שהיה צריך לפתח בה צבא ,מערך רפואה ,מערכת חינוך ותשתית כלכלית
שיתאימו לגידול הדמוגרפי העצום והמורכב .מבחינה זו לא דמו הניצולים למהגרים שמגיעים
למדינה מתפקדת ומאורגנת הקולטת אותם ומטמיעה אותם לתוכה באלמוניות .הניצולים היו
שותפים לבניין אומה .למשל בשנת  1952היו הרופאים מארצות השואה שליש מהרופאים בישראל,
ועלייתם של כ־ 900רופאים בשנים  1957–1952הגדילה עוד את שיעורם 74.בשנת  1955היו
המורים מארצות השואה כרבע מאוכלוסיית המורים 75.עדיין לא נערכו מחקרים על השתלבותם
של הניצולים הצעירים בפיקוד הזוטר בצה"ל ,ששיווע למפקדים ,ולאחר מכן אף בדרגות בכירות
יותר 76.ניצולים רבים היו שותפים להקמה או לפיתוח של שכונות ויישובים ברחבי הארץ77.
קבוצות ניצולים וארגוני יוצאי קהילות פעלו בצורה מאורגנת להקים שכונות ויישובים שעתידים
היו למלא תפקיד כפול :פתרון צורכי דיור של הניצולים והנצחת קהילה חרבה על ידי מתן שמה
לשכונה או ליישוב חדשים 78.אחד משיכונים אלו הוא שיכון יוצאי ליטא ברמת השרון .השיכון
הוקם בראשית שנות החמישים עבור ניצולי שואה יוצאי ליטא .ב־ 23באוקטובר  ,1955ז' בחשוון
תשט"ז ,הוזמנו יוצאי ליטא ל'עצרת אבל לטקס פתיחת רחובות' בשכונה .רחובות השכונה הנציחו
את זכרם של הרב יצחק אלחנן ספקטור (קובנה )1896–1817 ,ושל את הרב אברהם שפירא ,רבה
73
74
75
76

77
78

ח' לבסקי' ,ראשית חדשה :שארית הפלטה כישות לאומית בהתהוות ,'1950–1945 ,ש' אלמוג ואחרים (עורכים) ,השואה:
היסטוריה וזיכרון :קובץ מאמרים :שי לישראל גוטמן ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .206–187
ר' הרצוג' ,ישראל בעיני הרופאים מקרב שארית הפליטה :מרפואה בשואה לרפואה בישראל' ,עופר (לעיל ,הערה ,)1
עמ' .266–223
נ' קרן' ,מדינת ישראל בעיני המורים ניצולי השואה' ,עופר (שם) ,עמ' .221‑183
מחקר חלוצי בכיוון זה הוא מחקרה של גנור על ניצולי שואה בחיל האוויר הישראלי .ראו :ל' גנור' ,מתקומה לשחקים:
הסיפור שטרם סופר :זיכרונות ומשמעויות בסיפורי חיים של אנשי צוות אוויר שורדי שואה' ,ילקוט מורשת]15[ 98 ,
(תשע"ח) ,עמ' .217–187
על התרומה להתיישבות העובדת ראו :ע' שיין וש' ברגיל ,וישבתם בטח :ניצולי השואה בהתיישבות העובדת,
 ,1955–1945ירושלים תש"ע.
על הקמת שכונות ושיכונים על ידי ניצולים מאורגנים ראו :דרוקר־ברעם (לעיל ,הערה .)2
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האחרון של קובנה ( ,)1943–1870רחוב ז' בחשוון הנציח את זכר האקצייה הגדולה בגטו קובנה,
ובאותו מעמד נחנכה גם חורשת קדושי ליטא .מלבד הנאומים הוקראו בטקס קטעים מספרו של
דבורז'צקי על שואת יהודי ליטא (כנראה ספרו על חורבן וילנה היהודית) ושירו של חיים גורי
'על השעה' 79.לא רחוק מהשכונה הוקם בשנת  1953שיכון פקר ,עבור ניצולי שואה מהעיירה
נובוסליצה ,ובו בית כנסת 'יד ושם לזכר קדושי נובוסליצה' ואנדרטה לזכר חללי העיירה .גובלת
בשתי שכונות אלו שכונת נווה מגן ,שהוקמה באותן השנים ממש עבור משוחררי הצבא הבריטי
וקציני צה"ל .השילוב של שכונות לוחמים ושכונות ניצולים ממחיש את החיבור של השואה והתקומה
במרחב הישראלי בשנות החמישים ואת פעילותם של ניצולי השואה בעיצוב מרחב זה ובבניית
הארץ — כשאדם שותף לבנייה הוא חלק מהחברה ואינו חיצוני לה.

מפגש בבית 'ארגון
יוצאי וילנה' .נואם
לייזר אנגלשטרן,
מימין :אנטק (יצחק)
צוקרמן ודבורז'צקי
(יושב) .תל אביב,
ראשית שנות
השבעים

(ארכיון התצלומים ,מוזיאון
בית לוחמי הגטאות)

דבורז'צקי גילם בפעילותו ובתפיסת עולמו את התופעה הזו של ניצולים המעורבים בחברה
הישראלית ובעיצוב דמותה .הוא לא פעל לבדו אך בלט כמשתתף פעיל וכדמות דומיננטית ברוב
הפעילות המאורגנת של הניצולים .הוא פעל ,כפי שהוצג כאן ,במגוון זירות :במרכז מפא"י ,ב'יד
ושם' ,בכנסת ,באקדמיה ,בארגוני ניצולים ,בעיתונות ובגופים בין־לאומיים .פעילותו הציבורית
התקיימה במקביל לעבודתו כרופא ,לעיסוקו הנרחב בהוראת השואה ולמחקריו פורצי הדרך בחקר
הרפואה בשואה .חלק גדול מפעילותו הציבורית נעשה במסגרת ארגוני ניצולים שהוא היה שותף
להקמתם ,וסיפור פעילותם של אלו עומד במוקד מאמר זה.
' 79עצרת לזכר יהדות ליטא' ,על המשמר 24 ,באוקטובר  .1955גם הקמת שיכון ביאליסטוק ביהוד היא דוגמה חשובה של
פעילות זו.
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ארגוני הניצולים השתלבו במגוון רחב של ארגוני חברה אזרחית שהוקמו במדינת ישראל הצעירה,
ושהמשיכו דפוסי התאגדות משנות השלטון העות'מאני והמנדט הבריטי 80.בפרוס שנות האלפיים
פותחו מספר תיאוריות על חשיבותם של ארגונים חוץ־ממשלתיים ,והודגשה בהן חשיבותם לקיומה
של דמוקרטיה יציבה .ארגונים אזרחיים תורמים בפעילותם גם לפעילים עצמם .מרק וורן ,שחקר
נושא זה ,עמד בין היתר על חשיבות אמונתו של אדם ביכולתו להשפיע על המציאות ולשנותה.
תחושה זו ,המכונה חוללות ( ,)efficacyמשתקפת בפעילות ארגוני הניצולים ,ומעידה על אמונתם
ביכולתם להשפיע על דמותה של מדינת ישראל הצעירה בתחומים שבהם פעלו81.
המחקר על מקומם של ניצולי השואה בחברה הישראלית ועל תרומתם לה התפתח מאוד בשנים
האחרונות ,אך בזיכרון הישראלי של קליטת ניצולי השואה עדיין לא ניתן מקום לפעילות המאורגנת
של ניצולי השואה במדינת ישראל הצעירה והיא אינה בולטת במחקר 82.אומנם חנה יבלונקה החלה
לכתוב על פעילות מאורגנת של ניצולים בשנות התשעים 83,ועם זאת עדיין שריר וקיים הנרטיב בדבר
קורבנותם השנייה של ניצולי השואה והשתקתם והדרתם בחברה הישראלית על ידי בני הארץ ובפרט
על ידי הצברים המיתולוגיים84.
מדוע לא הבחינו החוקרים בפעילות המאורגנת של הניצולים ובמשמעותה לחברה הישראלית,
לניצולים הפעילים ולקהילת הניצולים? מחקר העשורים הראשונים של המדינה התמקד במערכות
השלטון ובמפלגות הפוליטיות .אלו השאירו ארכיונים ענפים שניתן היה לערוך בהם מחקרים
היסטוריים מרתקים ,והגישה השלטת הייתה כתיבת היסטוריה מלמעלה ,שבה תפסו מקום מרכזי
התבטאויותיו של בן־גוריון ומאבקים בשדה הפוליטי .אך בתחילת שנות האלפיים קם במקביל למחקר
הנמשך על ההנהגה דור חדש של חוקרים ,ובהם אורית רוזין ,שני בר־און ורבים אחרים ,החוקר את
העשורים הראשונים של המדינה בגישה של היסטוריה מלמטה 85.בין מחקרי דור זה בולטים מחקרים
על ניצולי השואה ,כמו אלו של שרון גבע ,מיכל שאול ,גלי דרוקר־ברעם ושלי 86.חשיפת הפעילות
80

81

82
83

84
85
86

שר הפנים י' רוקח דיווח בכנסת בשנת  1954כי  2,400אגודות חדשות נרשמו בישראל בשנים  .1954–1949ראו:
פ' קבלו' ,ארגונים חוץ־ממשלתיים בחברה היהודית בארץ ישראל ובמדינת ישראל' ,א' רחום (עורך) ,חזרה לפוליטיקה:
המדינה המודרנית ,לאומיות וריבונות ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .307–275
קבלו (שם) .בסיום מאמרה הזכירה קבלו את התיאוריה של וורן וכתבה כי 'אפשר להניח שרבים מן המתאגדים ויזמי
הארגונים ומנהיגיהם חשו תחושת חוללות תוך כדי הקמת הארגון והפעלתו' .לדעתי במקרה של ארגוני הניצולים אין
צורך להניח זאת — הדברים חד־משמעיים ומשתקפים בדבריהם ובפעילותם .וראוM.E. Warren, Democracy and :
Association, Princeton, NJ 2001
יוצא דופן מחקרה של דרוקר־ברעם (לעיל ,הערה  ,)2שעל ידי בחינת עיתונות וספרות היידיש פתחה אפיקים חדשים
לחקר הפעילות הקבוצתית של ניצולי השואה.
באמצע שנות התשעים הציגה יבלונקה את הניצולים בצורה סבילה כזרים .ראו :ח' יבלונקה ,אחים זרים :ניצולי השואה
במדינת ישראל  ,1952–1948ירושלים תשנ"ד .אך במאמריה מהמשך אותו עשור ואילך הציגה את הניצולים ככוח
פועל .ראו :הנ"ל' ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם :היבט נוסף לשאלת הישראלים ,הניצולים והשואה' ,קתדרה,
( 82טבת תשנ"ז) ,עמ'  ;152–135הנ"ל (לעיל ,הערה .)37
ראו המקורות הנזכרים לעיל ,הערה .1
למשל :א' רוזין ,חובת האהבה הקשה :יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים ,תל אביב תשס"ח; ש' בר־און ,אורגים
קהילה :עובדים באופקים  ,1981–1955ירושלים תשע"ד.
ראו מחקריהם הנזכרים לעיל ,הערה .2
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של הניצולים וארגוניהם כסוכנים משפיעים על תהליכים חברתיים ופוליטיים משתלבת במחקר
חדש זה.
מחקרים שנעשו על קהילות יהודיות במדינות אחרות מלמדים אף הם כי יש לבחון מחדש את
מיתוס השתיקה וההשתקה .חסיה דינר הראתה בספרה 'אנו זוכרים בכבוד ואהבה :יהודי ארצות־
הברית ומיתוס השתיקה לאחר השואה '1962–1945 ,כי לא היה בקהילה היהודית בארצות־הברית
בתקופה הנדונה אלם במה שנוגע לשואה .יתרה מזו ,לדבריה 'הניצולים שעשו דרכם לאמריקה היו
יותר ממקבלי סיוע יהודי־אמריקני או סמלים מופשטים של הישרדות יהודית[ .הם] הקימו ארגונים,
השתתפו בחיי הקהילה היהודית ,סיפרו את סיפורם ועל ידי כך השפיעו על הסצנה היהודית־
אמריקנית' 87.ספרם של דייוויד סזאראני ואריק סנדקויסט 'לאחר השואה :מאתגרים את מיתוס
השתיקה' מתאר מציאות דומה 88.עם זאת המקום היחיד שבו היו הניצולים מעורבים ופעילים בסוגיות
לאומיות ובבניין אומה הוא ישראל.
ובכל זאת קשה להתעלם ממקורות רבים ,בעדויות ובספרות ,המשקפים גישה מזלזלת או עוינת
לניצולים ,ושעולות בהם תחושות קשות של ניצולים על היחס כלפיהם .מקורות ראשוניים אלו מזינים
את המחקרים המדגישים היבטים אלו 89.מנגד התופעות והפעולות שהוצגו במאמר זה מספרות
לכאורה סיפור אחר לחלוטין .נראה אפוא שהשתיקה וההשתקה והפעילות וההערכה שכנו אלו בצד
אלו .היו ניצולים שביקשו לספר על חוויות השואה שלהם ,והיו שביקשו לשתוק; היו שמצאו אוזן
קשבת ,והיו שהושתקו; היו שלא דיברו מרצון ,כי רצו להסתכל קדימה ולא לפתוח את הפצעים
הכואבים ,והיו שלא דיברו כי לא מצאו אוזן קשבת; היו מי שלא הקשיבו לניצולים כי היו אדישים
לסיפוריהם ,והיו מי שלא הקשיבו כי האמינו שהדבר הנכון לניצולים הוא להתמקד בהווה ובעתיד,
להשתלב ולבנות את עתידם עם שאר תושבי המדינה .באופן כללי לא היה בישראל בשנות החמישים
מקום רב לשום סיפור אישי ,לא רק לסיפוריהם של ניצולי השואה ,וכמו בכל חברת מהגרים היו בה
תופעות של יחס בוטה או מזלזל מצד עולים ותיקים כלפי עולים חדשים.
גם בקרב הפעילים הניצולים היו שרצו להשאיר את העבר מאחור ולהסתכל קדימה ,והיו שחשו
חובה לדבר ולהזכיר; היו ששמחו בהישגי הפעילות ,והיו שחשו תסכול משום שלא השיגו יותר .אין
בכל אלו כדי לערער או לגמד את היותם של הניצולים מרכיב חשוב בחברה הישראלית ,את קיומה
של תודעה קיבוצית בקרב הניצולים ובעיקר את השתלבותם ועשייתם של פעילים מקרב ניצולים ושל
ארגונים שהקימו במרחב הציבורי במדינת ישראל הצעירה.
 87דינר (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .200
 88סזאראני וסנדקויסט (לעיל ,הערה  ;)2וראו גם :ד' סזאראני' ,הופעת המונח "שואה" כמושג תרבותי בישראל ובגולה
אחרי מלחמת העולם השנייה' ,ישראל( 9 ,תשס"ו) ,עמ' .86–65
 89קבלו ,שהניחה את היסוד לחקר ההיסטורי של ארגוני המגזר האזרחי ,לא עסקה בארגוני ניצולים כלל .ליימן־ווילציג
בספרו על מחאה ציבורית בישראל לא עסק כלל במחאה פוליטית בשנים אלו — כמו המאבקים נגד הסכם השילומים
והיחסים עם גרמניה — אך גם לא בפעילותם של הניצולים .כמקובל במחקר על שנות החמישים ,פעילות המחאה
היחידה המוזכרת היא זו של עולי ארצות המזרח וצפון אפריקה בנושאים חברתיים ,ואילו מאבקיהם הציבוריים של
עולי אירופה ,ניצולים ברובם ,כלל אינם מוזכרים .ראו :ש' ליימן־ווילציג ,מחאה ציבורית בישראל ,1992–1949
רמת גן תשנ"ב.
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אקטיביזם של ניצולי השואה בעשורים הראשונים של מדינת ישראל :המקרה של מאיר מרק דבורז'צקי

נספח :מאיר דבורז'צקי ובריאות הניצולים
ראיית ציבור הניצולים כציבור מובחן בולטת גם בכתיבתו של דבורז'צקי על ההתמודדות והאתגרים
הרפואיים של ציבור הניצולים .אומנם מאמר זה אינו עוסק במשנתו ובפעילותו הרפואית אך כאשר
מדובר בראייתו את אוכלוסיית הניצולים כאוכלוסייה בעלת תודעה משותפת ושליחות ראוי להתייחס
להשפעת ראייה זו על גישתו הרפואית לאוכלוסייה זו.
דבורז'צקי היה ממניחי היסוד לחקר הרפואה בתקופת השואה .מחקריו עסקו במצב הבריאותי
בגטאות ובמחנות .אל מול התנהגותם הראויה לציון של רופאים יהודים בתקופת השואה העמיד את
הפרופסיה הרפואית הגרמנית ,שמעלה בתפקידה בשתפה פעולה עם המדיניות הנאצית 90.בכתיבתו
הרפואית־ההיסטורית פתח דבורז'צקי כיווני מחקר שחלקם באו לידי ביטוי במחקר השואה רק שנים
רבות לאחר מכן.
דבורז'צקי אף הניח את היסוד לחקר הבעיות הרפואיות של ציבור הניצולים .הוא היה ,כפי שכבר
הזכרתי ,מהראשונים שעמדו על מאפיינים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים ייחודיים של ציבור ניצולי
השואה ,מאפיינים הזוקקים מחקר רפואי וחברתי .הוא גם חקר את המצב הבריאותי של ניצולי השואה:
ילודה ותמותת תינוקות ,שכיחות מחלות כמו שחפת ,נכויות ומחלות נפש .במחקריו משנות החמישים
כתב על הבריחה אל הבריאות כמאפיין של אוכלוסיית ניצולי השואה ,כלומר 'השאיפה להיות בריא,
ולכל הפחות — להיראות כבריא' 91.בתחילת שנות השישים כבר התייחס לעובדה שהבריחה אל
הבריאות לא חיפתה על נזק בריאותי ארוך טווח של השואה .בדבריו על מצבם הבריאותי של ניצולי
השואה בסימפוזיון בשנת  1961פינתה הדגשת כוחות ההתמודדות של הניצולים את מקומה לדאגה
לעתידם הרפואי 92.כאשר החלו לחקור את הבעיות הרפואיות של יוצאי מחנות הריכוז ,אמר' ,האמינו
שגם זה במשך הזמן יעבור .והנה הננו כעת 16 ,שנים אחרי השחרור ,ואנחנו רואים שניצולי־השואה
הלא־יהודיים ,והיהודיים ,כל אחד לפי סגולותיו ,ולפי סביבתו ,ממשיכים לסבול מהרבה תופעות
פתולוגיות ,ירושת מחנות־הריכוז' .דבורז'צקי כינה את התופעות הרפואיות המתגלות אצל הניצולים
'פתולוגיה מאוחרת (הטרדיטיבית)' ,וסקר את ביטוייה:
הזדקנות מוקדמת .אנשים אשר גילם האמיתי הוא  ,50המראה החיצוני שלהם הוא כ־ .60רבים אינם יכולים
להתעסק באותו מקצוע ,אשר התעסקו בו קודם לכן .רבים מרגישים זאת ומתבישים לספר על כך ,אולם הם

 90ראו למשל' :המדע הרפואי והמצפון הרפואי (הפשעים הרפואיים הנאציים — אזהרה למדע)' ,דפים רפואיים ,יב ,ד
(טבת תשי"ד) ,עמ'  .13–3לביבליוגרפיה מקיפה של כתביו ראו :אליאב (לעיל ,הערה .)6
 91מ' דבורז'צקי' ,חקר מחלות תקופת השואה' ,ניב הרופא ,טו( 4–3 ,אוגוסט  ,)1955עמ' .9–2
 92דברי פתיחה בסימפוזיון בוועד הפועל של ההסתדרות על הנושא 'עדות רופאים במשפט אייכמן' ,י"ט בתמוז תשכ"א,
 3ביולי  ,1951אי"ו .03/2644 ,כל הציטוטים להלן הם מסימפוזיון זה.
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מרגישים עייפות המופיעה אצלם ,גלים גלים ,אחרי כל כמה שעות של עבודה .הם לא מספרים זאת לזרים,
אבל בביתם הם מתלוננים על עייפות ההולכת וכובשת אותם .מסתמנות אצלם תופעות קורונריות [הקשורות
לעורקים הכליליים] וקרדיאליות [לבביות].

דבורז'צקי התייחס גם לבעיות פסיכולוגיות של הניצולים' :יש האומרים שכל זה שייך לעבר .מי שחי
בין ניצולי־השואה יודע כמה זה שייך גם להווה .ואנחנו עדים בתקופה קצרה זו של ימי משפט אייכמן,
להתגברות מרובה של עצבנות ואפילו הפרעות פסיכיות ,אצל אנשים שעברו גיטאות ,מחנות־ריכוז
ויערות' .הוא קרא לחבריו הרופאים להתחיל לחקור 'את התופעות הללו המתבלטות כעת 16 ,שנים
אחרי השחרור' .במחקריו על בריאות הניצולים סימן דבורז'צקי למעשה את תחומי העיסוק העיקריים
ברפואת הניצולים בעשורים שלאחריו ,ובכך הניח תשתית להתפתחותו העתידית של התחום.
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